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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ؟كيف يبني طالب العلم مكتبتهسلسلة: 

 ( األخيرة5الحلقة: )
 (كتب التاريخ والتراجم واللغة واألدب) 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين
 فبساارنا أن نرحااب بة اايلة الاادكتور أ ااً   ؟وكيااف يبنااي طالااب العلاام مكتبتااه ،لقاءنااا حااوا وصااابا لطلبااة العلاام

 بكم الشيخ عبد الكريم. اومرحبً 
 حياكم هللا وبارك فيكم.

 أقوا با دكتور: رأي ف يلتكم في طبعة فتح الباري التي صدرت عن دار الس م؟
 حمد وعلى آله وصحبه أجمعين.على عبده ورسوله نبينا موصلى هللا وسلم وبارك  ،الحمد هلل رب العالمين

الطبعة التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها، وأن أفضل الطبعات للكتاب هي طبعة بوالق،  انا مرار  فتح الباري بي  
عزيز  اوالتصوير أيض   ،أكثر من مرة حكم المفقود، الطبعة األصلية صورتتكون في  أن إال أن هذه الطبعة تكاد

ن دار للنشرر أن يعنرى بهرذه الطبعرة علرى وجره الخصروم، وترر م ويعلرم عليهرا بمرا ونادر، وعرر  علرى أكثرر مر
، صرفه صرديم األن الكتاب بعردها صرف مررار   من جديد، وال يصف الكتاب من جديد؛يحتاج إلى تعليقه، وتصور 

لرك عنري ثم صف في المطبعة الخيرية، ثم في المطبعة التجارية، ثم بعرد ذ ،احسن خان في الهند في ثالثين جزء  
على كل حال من وجد الطبعة البوال ية أو  ،-رحمه هللا-بإخراجه والتعليم عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز 

، مرن لرم يجردها فعليره بالطبعرة السرلفية األولرى، التري عنري بهرا وهي الضرالة المنشرودة ،صورة عنها فهي المطلوب
، طبرر فري المطبعرة ا  الثالر،، ثرم بعرد ذلرك طبرر مررار  بعروعلرم علرى مجلردين و  ،-رحمره هللا-الشيخ عبد العزيز 

لطباعرة اللبنانيرة فري وطبر فري السرلفية مررة ثانيرة، ثرم صرور عرن الثانيرة وسرموها ثالثرة، وصرف فري دور ا ،الحلبية
لكررن يبقررى أن الطبعررة المفضررلة هرري طبعررة برروالق، ثررم الطبعررة السررلفية األولررى، الطبعررة الترري كثررر  ،أكثررر مررن دار
وعلرى األنصرارية التري هري الهنديرة وايرهمرا ها طبعة دار السالم ذكروا أنهم اعتمردوا علرى طبعرة بروالق السؤال عن

يبقررى أنهررا مفضررولة بالنسرربة لطبعررة  لكررن ،هرري طبعررة مررن أجررود الطبعررات الحديثررةوعلررى كررل حررال  ،مررن الطبعررات
 عن الطبعة السلفية األولى. ها المجدولة في آخر كل مجلد، إذا صححت أخطاؤ بوالق أو الطبعة السلفية األولى

حسااب علمااي  ااو الاا ي صاانف  :بساا ا عاان اخاات ا روابااات صااحبح البخاااري المنقولااة، ماال أن البخاااري بقااوا
 الجامل، لما ا اختلةت؟

رر  ،انعررم اامررام البخرراري صررنف الجررامر وتلقرراه عنرره ا خررذون مررن الطررالب الررذين أوصررلهم بعضررهم إلررى تسررعين ألف 
عرضررة يعرردل ويزيررد ويررنقم أشررياء تابرره و رررأه علررى طالبرره أو  رررأه علرريهم  فرري كررل ومعلرروم أن اامررام إذا صررنف ك

، واالخرتال  فري روايرات الموطرث أكثرر اولرذا تختلرف الروايرات بعضرها عرن بعر  فري أمرور يسريرة جرد   ؛ايسيرة جرد  
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 منرره وأرهررر مررن اخررتال  صررحيح البخرراري، واالخررتال  فرري صررحيح البخرراري أرهررر منرره مررن اخررتال  الرررواة فرري
الرذي ألنره فري طرور بدايرة الترثليف، فرالمؤلف  الختالفرات برين الررواة؛، كلما تقرادم العهرد كثررت اصحيح مسلم مثال  

 ،مقصررود أن هررذه الروايررات هررذا مردهرراويزيررد فيرره ويررنقم، ال ،ثررم يكرررر النرررر فرري هررذا الكترراب التررثليف أوال  يبتررد  
وجمرر هرذه الروايرات وأثبرت الفرروق بينهرا برمروز  ،ونيني، واعتنى بها الحراف  اليراشتهرت روايات مدونة...... لكن

 .، أثبتت في الطبعة السلطانيةمعروفة
بقوا: لما ال يجتمل المهتمون فاي علام الحاديل النباوي ساواًء كاانوا  ي اات أو أفاراد لطباعاة أحسن هللا إلبكم، 

ألن بعض طلبة العلام  ؛أمهات كتب السنة طباعة جديدة غير تجارية، و لك على حسب أصح النسخ المعروفة
 ؟قد  اق األمرين بسبب الحصوا على الطبعات القدبمة التي بغالي بها التجار

ألن  ؛، يكفررياكرران هررذا كافي ررل ،صررور علررى ورق ممترراز برراأللوان واألر ررام، تعتنررى بهرراي   : الطبعررات القديمررة لررونقررول
 عز في مثل هذه األمور.و د ي ،ولجان علمية متفراة ،جهود متضافرةالكتب الكبيرة تحتاج إلى 

بقوا:  ل بمكن اسات لها مان النساخة   ل  ي مةقودة، ،بس ا عن روابة أبي  ر الهروي في صحبح البخاري 
 اليونينبة اآلن؟

ثبرات الفرروق بينهرا  ،عنري بجمرر الروايرات -تعرالى رحمره هللا-رواية أبري ذر مثرل مرا ذكرنرا أن الحراف  اليرونيني  وا 
ررفرري الرمرروز، والقسررطالني أي إال أن مررا فرري الطبعررة اليونينيررة لررير جميررر الفررروق، لررم  ،لرره عنايررة فافقررة فرري هررذا اض 
تبقرى أنره ال برد مرن  لكرن ،روايرة أبري ذر وأشرار إلرى مرا عرداهابرن حجرر لرم يشرر فري ايثبت جمير الفرروق الحراف  
 الو و  على رواية أبي ذر.

 تة ل با شيخ. ،لتاريخشيخنا سنبدأ حلقتنا   ه في الحديل عن كتب ا اجزاك هللا خيرً 
لما فيها مرن عبررة  ،طالب العلم بثمر الحاجة إلى التواريخفنعم كتب التواريخ مما يجدر بطالب العلم العناية بها، 

رر الررذهن إذا حصررر علررى المقاصررد الترري هرري نعررم ألن  ؛عبرررة وعرررة ومتعررة واسررتجمام للررذهن ،اوعرررة ومتعررة أيض 
فهو بحاجة إلى استراحة، فالرذهن مثرل الجسرد  ،شك أنه يمل ويكسل ة الوما يخدمها خدمة مباشر  ،العلوم الشرعية

كتررب التررواريخ فيهررا العبرررة  لكررن ،لتررواريخ وكتررب األدب علررى مررا سرريثتييحترراج إلررى اسررتجمام، نعررم فيسررتجم بكتررب ا
وال تتبردل، للخليقرة ال تتغيرر  -جرل وعرال– السنن االهية التي جعلهرا هللاوالعرة، وفيها أخبار من سبم، والتواريخ 

اَرة  فري آخرر سرورة يوسرف:  -جرل وعرال-ولذا  رال  ؛ولنثخذ العرات ،نعم فلنثخذ العبر ب  اه م  ع  }َلَقاد  َكااَن ف اي َقَصص 
َتاَر   يًُا ُبة  َبااب  َماا َكااَن َحاد  ل اي اأَلل  ُو  مرن أجرل إينرار وال [ مرا هرو مجررد  صرم وال تسرلية ( سرورة يوسرف111)]{ألِ 

قصرم التري فيهرا العبررة والمتعرة والعررة واالطرالح علرى أحروال األمرم الماضرية كلهررا النرار وال إضرحاكهم، هرذه ال
ررقرررآن والسررنةمسررتمد مررن ال مرنررا أن ى بعضرره عررن األمررم السررابقة كثهررل الكترراب علررى وجرره الخصرروم، و ررد أ  ، ومتلق 
فهرررذه  ())ألن فرريهم األعاجيررب(جرراء فرري بعرر  الروايررات: و  ))حرردثوا عررن بنرري إسرررافيل وال حررررج(( :نحررد، عررنهم

رأ الكتب  مرن تصرا   اعني كتب التواريخ بقدر ما فيها مما ذكررت إال أنهرا تشرتمل علرى الصرحيح وايرره، وهري أيض 
، وفري المقابرل برالغوا فري مدحره و الثنراء عليره ،أو رضروا عرن شرخم ،فإذا رضوا عن دولرة ،وجهة نرر المؤلفين
 ولذا يقول القحطاني في نونيته الشهيرة: ؛إذا لم يرضوا ذموه

 جمررررررررررررررررررررررررر الرررررررررررررررررررررررررواة وخرررررررررررررررررررررررر  كررررررررررررررررررررررررل بنرررررررررررررررررررررررران    ال تقرررررررررررررررررررررررربلن مررررررررررررررررررررررررن الترررررررررررررررررررررررروار  كلمرررررررررررررررررررررررررا
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، فمثل هناك أحدا، لها آثار اتؤثر فيهم المؤثرات، أيض   ،فعلينا أن نقرأ هذه الكتب مر استصحاب أنها كتب بشر
ألن كتب التواريخ المسندة على وجه الخصوم مثل الطبرري مثرل مرا جراء علرى  ؛بثسانيدها هذه ينبغي أن يعتنى

سيا ه من الكتب المسندة تروي باألسانيد والعهدة على القافل، مادام المؤلف أسرند، العهردة علرى القافرل نفسره، مرن 
تترترب  لهرا آثرار ال سريما فري األخبرار التري ،على هذا ال بد من النرر في أسانيد هذه الكترب ،أسند لك فقد أحالك

مررن يررؤثر مدحرره أو  ، أو مرردأ أو  رردأحكررام شرررعية مررثال  أفررإذا كانررت هررذه األخبررار تترتررب عليهررا آثررار إمررا  ،عليهررا
واعتمرادهم علرى بعر   ،: طعرن بعر  الفررق فري بعر االقدأ فيه في األمة، مثل هذا ال بد من التثكد فيه، أيض  
ثررري تررب يقرربح بطالررب العلررم الغفلررة عنهررا؛ ألنهررا تهررذه الك :األخبررار تحترراج إلررى د ررة فرري النرررر وتمحرريم، فررث ول

رروتثررري أ ،الررذهن جالء هررذه صررار عنررده نقررم كبيررر فرري اسررت ا كرران فرري افلررة عررن كتررب الترراريخالمفسررر، إذ ايض 
جراء فري  لكرن ،وبثساليب متعددة للقصرة افي القرآن ومكرر مرار   األن األحدا،،  د يكون الحد، واضح   األحدا،؛

 ، فنحن بحاجة ماسة إلى كتب التاريخ.كتب التواريخ ما يوضح هذه القصة
من  ،دمن زها ،من فقهاء ،من عباد ،من علماء ،إلى األحدا، تجمر التراجم ألهل العلم امر أيض  كتب التاريخ تج

طرافررف سرران ال شررك أنرره يفيررد مررن هررذه التررراجم، إضررافة إلررى مررا فرري األحرردا، مررن جميررر أصررنا  أهررل العلررم، فاان
 وأخبار وأعاجيب.

، أو ابن ابن كثير تختلف عن عناية ابن جرير مثال  ، تتفاوت عنايتهم بها، فعناية هذه التراجم يعنى بها المؤرخون 
 التراجم.األثير، ابن كثير ركز على 

ماان مسااتلزمات طالااب العلاام أن بكااون عنااده اطاا   أن بعنااي أنااا أفهاام ماان كاا م ف اايلتكم قباال قلياال المقاادم: 
 بالتاريخ؟
 بال شك.
ال  ا: إننا نسمل ال ي يهتم بالتااريخ كُيارً ا   ا السؤاا بقوا لألخ عبد هللا الةوازن؛ ألنه س و  ا جوابالمقدم: 

 يتخرج طالب علم بقوا: ما صحة   ه المقولة؟
ة، أما العناية بالتراريخ كرافرد نسعلى المقاصد على علوم الكتاب والبحي، يطغى اهتمامه  ؛انعم الذي يهتم به كثير  

ه  يد أنملرة، الفقيشرأ الفقه ال يخرج عن  فقيه مثال   ،للعلم بال شك، تجد المعلم الذي يعلم العلوم الشرعية األصلية
ثرة، وهرذه  صرة، وهرذه ترجمرة وهرذه حاد ،وهرذه طرفرة ،إذا كانت هذه نكتة لكن ،ما يتابعون  ،هذا الطالب يسرحون 

 نكتة من النكات التي وجدت في ترجمة هذا الرجل، ال شك أن الطالب ينش  مر المدرر.، وهذه م مرل  ع  
البخراري  يتميز بهرا شررأ الكرمراني علرى -أو لم نشر إليها ،اوما أدري أشرنا إليها سابق  -من المزايا التي يهتم بها 

 ،، يعتنري بهرذه األمروردر مرا لهرذا المتررجم مرن ارافربالترراجم الرذي فيره، واختيراره أنركثررة ، الذي يجذب القراء مثال  
 اه كافة الففات ينبغي أن يكون موسروعي  العالم الذي يقبل كالم ا، أيض  ، فالمعلم بحاجة إلى مثل هذافيجذب القار  

نمرا المرراد جذبره إلرى العلرم الرذي  ،بحي، يخاطب النار كل إنسان بما يجذبره إليره، ولرير المرراد جذبره إلرى ذاتره وا 
 .اوااحاطة بها ال يكفي حقه ،اإيصاله لينتفر به أكبر  در ممكن، على كل حال التواريخ كثيرة جد   ديري
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ونتنبره  ،أو ينبغري أن ننبره عليهرا ،يجدر بنا ،ريخوا، هناك مالحرة لكتب التأهم كتب التاريخلكن نشير إشارة إلى 
ن كران مرنهم مرن عرر  برالتحقيم  ،وعلى األخوة الذين يقرءون كتب التاريخ أن يتنبهوا لهرا لها، وهري أن العلمراء وا 

م  رد يشريدون بشرخم عنرده شريء مرن فري الترراج :يحصل منهم، أ رول افي باب التوحيد، إال أنه في التراجم أحيان  
 د يتجاوز  ا، من جوانب برز فيها، أيض  دون به من خالل ما فيه من علم، فيشيعتهالبدعة من اير تنبيه على بد

ما يعقب على هذا، و د يتجاوز بعضهم ويزيرد مرا يتعرين ، مات في مكان كذا و بره يزار ابعضهم إذا ذكر أن فالن  
هرذه وجردت مرر األسرف  ،مجررب تريراق :يقولرون  اوأحيان ر ،مشهده معررو  ويرزارو :  بره التنبيه عليه، فيقولون مثال  

ولررذلك كتررب  ؛ال بررد مررن التنبيرره عليهررا ،الشررديد فرري بعرر  كتررب الترراريخ، مررر األسررف مثررل هررذه خلررل فرري التوحيررد
  .التراجم كثنهم من خالل االستقراء يريدون الفصل بين التاريخ وايره من العلوم

ر ، ومررر ذلررك لره كترراب فرري ابررن الرروردي، ابرن الرروردي فقيره وعررالم و ررا  ومرؤر  الفصررل لمررؤر  مرثال   فرري براب اأيض 
واألدب فرن آخرر، نقرول: ال يرا أخري الردين  ،، ويرزعم أنره بررر كتابره هرذا برثن المنتقرد ال يردري أن الفقره فرنالمجون 

علروم األخرر ، أمرا الفرك برين هرذه العلروم بد من امتثاله في ال واحد، نعم ما يطالبك به علم الكتاب والسنة والفقه ال
 في الشخم بال شك. تنا  بهذه الطريقة ال شك أنه 

امام المفسرين والمؤرخين محمرد  (تاريخ الرسل والملوك)أو  (تاريخ األمم والملوك)من أهم ما دون في هذا الباب 
أشررنا الصرحيح مثرل مرا   أسرانيده بن جرير الطبري، وكتابه عمدة عند المؤرخين، وهو ممن يروي باألسانيد، وفري

اب معرررررو  متررررداول عنررررد المتقرررردمين فرررري أوروبررررا ومصررررر وايرهمررررا، كترررر اوايررررر الصررررحيح، والكترررراب طبررررر مرررررار  
بحي، ال سيما السالسل التي تتكرر فيه  ،يحتاج من يدرر أسانيده لكن ،، ومحل عناية عند أهل العلمالمتثخرينو 

، يعنري لرو درسرت السالسرل فري اهذا يريح طالرب القرار  كثيرر  ، اكثيرة جد  في أخبار تكون دراستها مرة واحدة تغني 
 ثم بعد ذلك السالسل التي تدور، دورانها أ ل تدرر في مواضيعها. ،وفي جزء مستقل وأحيل عليها ،المقدمة

وفيره  ،،وفيره أحردا ،هرو تراريخ كتبره ابرن الجروزي  (المنرترم): تاريخ ابرن الجروزي واسرمه امن التواريخ المهمة أيض  
 تراجم ألهل العلم إلى  بيل وفاته في نهاية القرن السادر.

ال سريما نصرفه األول مرن تراريخ  هو مسرتمد فري االبره (البداية والنهايةر)تاريخ اامام الحاف  ابن كثير المعرو  ب
 ومصادر أخر . ،همعتمد على ابن الجوزي في تاريخ االطبري، وهو أيض  

القرررديم  فرري ولرررذا عنرري بكتابررره أهررل العلرررم ؛العلررم فررري علرروم الكتررراب والسررنة معروفررة والحرراف  ابررن كثيرررر منزلترره فررري
فرري  ،وكترراب البدايررة والنهايررة يقرررأه الشرريو  ،وصررار ديرردنهم وهجيرررهم إلررى و تنررا هررذا ،وفضررلوه علررى ايررره ،والحردي،

مامرة مؤلفره ألنره جرامر برين الترواريخ المتقدمرة، ، ويؤثرونه على ايرره؛ سم جرد المطوالت تجعرل العلمراء يعنرون  وا 
، يعني وفاته سنة أربعة وسبعين وسبعمافة يعني بعد الطبري بثربعمافة وستين سنة أو عنها هو متثخر ابه، وأيض  

وترررواريخ الررردول  ،وشرررمافله ،-عليررره الصرررالة والسرررالم-بقصرررم األنبيررراء وسررريرة النبررري  -رحمررره هللا-أكثرررر، عنررري 
رر ،-تعررالى رحمره هللا-ااسرالمية المتعا برة إلررى زمنره  وهررو كتراب نررافر  عنايرة فافقرة بتررراجم أهرل العلرم، اويعنرى أيض 

نهايرة، فالبدايرة الرذي هرو له بكتاب أسماه )النهاية( ألنه من شقين البدايرة والذي   ،، ال يستغني عنه طالب العلمرمات
ول مررة علرى نفقررة الكترراب طبرر ألو ممرا سرريكون فري آخرر الزمران،  ،، والنهايرة التري هري فرري الفرتن والمالحرمالتراريخ

هرررا ، يعنررري كتررراب البدايرررة والنهايرررة فررري مطبعرررة السرررعادة، وهرررذه الطبعرررة رارررم جمال-رحمررره هللا-الملرررك عبرررد العزيرررز 
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دخال ما لير منها فيها؛من أخطاء  ا ال تخلوهوالعناية بها إال أن ألن النسخة التي اعتمدوا عليها فيها ما  كبيرة، وا 
رو فيها من التصحيف،  ممرا يجرزم القرار  أنره لرير مرن كرالم ابرن كثيرر، ممرا  ،دخرال بعر  النسرا مرن إ افيها أيض 
 اطبرر أخيرر  ثرم  ،مما هو نقل عمن تثخر عن ابن كثير، فثعيد طبعه بعناية محمد زهري النجار اتميز بنفسه أحيان  

ير مرن كرالم ابرن ن فيها الكالم الذي لري  وب   ،بعناية الدكتور/ عبد هللا التركي، وطبعته هذه هي أجود الموجود ا ن
 .-رحمه هللا-، وصحح بقدر المستطاح األخطاء الذي جاءت في طبعة الملك عبد العزيز كثير

هرو وهرو مرن أهرم كترب الفرن، يعنري جرودة عرضره ل حردا،  ( البرن األثيرر،من المهمات في كتب التاريخ )الكامرل
عن شريء، ال شرك  ،عن خال  أميز في هذا التسلسل، جودة العر  للحد، حينما يتحد، عن حد، عن وا عة

، -رحمره هللا-حترى مرن ابرن كثيرر  ضرل مرن ايرره، تفصريله فري عرر  األحردا، أفضرللهذا الحد، أفأن عرضه 
 .ابن كثير إمام محد، نا د

  .روابات في حادُة واحدة كُيرة اينقل أحبانً  المقدم:
نره تروفي فري هرذه السرنة  رد يشرير إلرى أ عنايرة ابرن األثيرر برالتراجم أ رل، يعنري، و د يفند بعضرها، عدة روايات نعم
لررذا كانررت أهميترره فرري االطررالح علررى األحرردا،  ؛مثررل الحرراف  ابررن كثيررر همصررب اهتمامرر تليسرر لكررن ،فررالن وفررالن

 طالب العلم. اوعناية ابن كثير بالتراجم أكثر، فيجمر بينهم ،أكثر
)بالعبر وديوان المبتدأ والخبر( هذا تاريخ )تاريخ ابن خلدون( المعرو   من التواريخ المهمة التي ال ي ستغنى عنها

بتحليلهررا، إذا  ىعنرى بتحليررل األخبررار، يعنري إذا كانررت كترب التررواريخ تعنررى بسررد األخبررار، هرذا يعنرري   ،نفرير حافررل
 ،ونفي مرا ال يقبلره العقرل ،عنى بتحليل األخباركان الحاف  ابن كثير يعنى بنقد األسانيد فهذا يعنى بنقد المتون، ي  

 متر ما كتب في السياسة واالجتمراح، بطريقة ال توجد عند ايره، ومقدمته تعتبر من أده حواد، التاريخ مثال  أو تر 
ن كانت الكتابات لد  بع  النار في األيام األخيرة ،)مقدمة ابن خلدون( شكك في نسبة تكثير من الكتابات ، وا 

  .الذي هو المقدمة البن خلدون  ،هذا الكتاب البن خلدون 
 ون،  ك ا؟ دُ ل  ال بط الصحبح ك ني أسمعك تقوا: ابن خَ م: المقد

 .هذا هو المستفي 
مرةبعضهم كتب عن المقدمرة إن  مرة أو م ق د  ، كترب عرن المقدمرة هرذه و رال: إن جرل مرا فيهرا مسرتمد شرفت فقرل م ق د 

لعلرم المترين ألن هرذا ا لكتابرات إشرهار رسرافل إخروان الصرفا؛من رسرافل إخروان الصرفا، ويلروأ لري مرن خرالل هرذه ا
خرروان الصررفا  ،مررن رسررافل إخرروان الصررفا فهررو إبررراز لهررؤالء االررذي أودعرره ابررن خلرردون فرري مقدمترره إذا كرران مسررتمد   وا 

  .نهم زناد ةإ :حتى  ال بعضهم معروفون، أهل ضالل،
 .بين يدي فاكسات عديدة بس لون عن الطبعات ألنك اآلن وأنت تتكلم تجي اعةوً  بعات با شيخطالمقدم: 

  بالنسبة لتاريخ الطبري  د طبر. ناذكر 
 اآلن ابن خلدون؟ المقدم: 

هناك طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم  لكن ،طبر في أوروبا الذي هو تاريخ الطبري، طبر في مصر أكثر من مرة
مخدومررة، يعنرري معلررم عليهررا  ةيعنرري راررم أن العنايررة فيهررا أ ررل ممررا ينبغرري بالنسرربة لمصرردر الكترراب، إال أنهررا جيررد

يعنري منرذ سربعين سرنة أو أكثرر لكنره  اابرن الجروزي طبرر فري الهنرد  رديم  ذكرنرا الطبعرة،  اسة، ابن كثير أيض  هر ومف
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طبر في بوالق،  اطبر مرار   االكامل البن األثير أيض  ، في بيروت كامال   ا، ثم طبر أخير  نا م أربعة أجزاء ونصف
، طبررر وطبررر علررى هامشرره كتررب -صرررية  ديمررةما ن نسرريتها -وطبررر فرري المطبعررة األزهريررة، وطبررر فرري مطبعررة 

، الجبرتي، طبر على هامشه كتب كثيرة اوطبر على هامشه أيض   ،وطبر تاريخ العتبي ،مروج الذهب على هامشه
هررذه  اهررا كثيررر  مجلرردات، وهررذه بالنسرربة لرري أرترراأ لنعررم وطبررر فرري المطبعررة المنيريررة، الكامررل البررن األثيررر فرري تسررعة 

 الطبعة.
ثرم طبرر فري دار الكتراب اللبنراني طبعرة ال برثر  ،فري بروالق فري سربعة مجلردات كاملرة ن طبرر أوال  تاريخ ابن خلردو 

ن كانررت الطبعررة اللبنانيررة أجمررل حرف رر ،برروالق أنفررر منهررا لكررن ،بهررا وعنرري بهررا الشرررق  ،ا، المقدمررة طبعررت مرررار  اوا 
 .، وترجمت إلى لغاتطبعت مفردة ،والغرب
 على هذا التاريخ. اوله تعليقات نفيسة جد   ،طبر منه مجلدين ل التاريخ،رسالن له عناية في أوافشكيب أ اأيض  

ن كرران مختصررر   و يمترره بالنسرربة لهررذه أ ررل هررو )شررذرات الررذهب فرري أخبررار مررن ذهررب( البررن العمرراد  اهنرراك ترراريخ وا 
ي إذا يعنرر ،ميزترره تررثخر وفرراة مؤلفرره لكررن ،الحنبلرري، وهررو ترراريخ مختصررر يعنررى باألحرردا، والتررراجم باختصررار شررديد

ألن المؤلررف وصررل إلررى  إلررى أوافررل القرررن الحررادي عشررر؛ كرران ابررن كثيررر ينتهرري عنررد منتصررف القرررن الثررامن هررذا
ر قدسري فري ثمانيرة أجرزاء، وطبرالطبعره  ،فامتد تاريخه إلى هرذه الحقبرة وهرو مطبروح ،األلف، نعم توفي بعد األلف

 .في دار ابن كثير اأخير   امحقق  
االسم )تاريخ ااسالم( وهرو  اله تاريخ مشهور بهذ -تعالى رحمه هللا-الحاف  الذهبي هناك تواريخ لمؤر  ااسالم 

لهرم ترراجم فري كترب رجرال الحردي،، وهرو طويرل تاريخ حافل يستفاد منه في معرفة أحوال الرواة الذين  رد ال يوجرد 
مرن ) :لاألولرى أن يقراابرر( وبعضرهم يقرول:  كتاب مختصر في التاريخ اسمه )العبر في خبر مرن ا، له أيض  اجد  
َباااق يَن{ألن الغررابر البررا ي  (عبررر َيَتااُه ُ اام  ال  َنااا ُ رِ   :فيقررول بعضررهم، الغررابر هررو البررا ي [( سررورة الصررافات77)]}َوَجَعل 

 يعني من مضى، وهو كتاب مختصر وماتر ونفير. (في خبر من عبر)األولى أن يقال: 
ر لكرن ،كترب الترواريخ ال تنتهري ن الورديوتتمته الب ،هناك أيضا تاريخ أبي الفداء طالرب العلرم  اممرا يعنرى بره أيض 

وأخبرار الصررالحين تشرحذ همرم طرالب العلررم، والغفلرة عنهرا ال شرك أنهررا  ،ترراجم العلمراء، الترراجم، أخبررار أهرل العلرم
يهرا منهجه في العبادة كرذا، ونصروم الكتراب والسرنة فو  دأ في طالب العلم، فإذا عرفنا أن من طريقة هذا العالم 

هررذه أمثلررة عمليررة لتطبيررم نصرروم الكترراب والسررنة، فررنحن بحاجررة إلررى معرفررة هررذه الكتررب الترري تعنررى  لكررن ،انيررة
، الذي ال يعرر  ترراجم أهرل العلرم وال يعرر  ا، مضحكة جد  يعنى بهذا  د يقر في أمور مضحكة بالتراجم، الذي ال

د يقر في أمور مضرحكة، يعنري تصرور مرن شرخم وهذا من المتثخرين،   ،مواليدهم ووفياتهم وهذا من المتقدمين
فري البخراري، و رال أبرو  أبي موسرى فري الفرتن  رال: أبرو موسرىحدي،  ايترجم ألبي موسى، وهذا مثال كررناه مرار  

والهررج "موسى الذي هو الراوي في الصحيح، راوي الحدي، في الصحيح أبو موسى األشرعري، و رال أبرو موسرى: 
هرذه أمرور  ،ن يتررجم ويقرول: يتررجم ألبري موسرى المرديني المتروفى فري القررن السرادرجراء مر "القتل بلسان الحبشة

 .مضحكة
ر وهرم يختلفرون عرن رجرال الفنررون  ه،طالرب العلرم  رد يخفرى عليره وهرو ينقرل عرن فررن معرين أن لهرذا الفرن رجالر اأيض 

، بري حراتم الررازي تررجم أليثرم  (و رال أبرو حراتم) :ينقل فري تعريرف لغروي  األخر ، إذا جاء في كالم أهل اللغة مثال  
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 (و رال اللير،)اللغرة يقرول: وأبو حاتم السستاني اللغروي معررو ، وينقرل عرن كترب وهذا خطث بال شك،  ،فمضحكة
أيرن  إن لرم يكرن ابرن سرعد فرال أدري مرن هرو  و د يتكاير بعضهم ويقرول: ،ثم يثتيك المترجم يترجم للي، بن سعد

ر   ألنك تجدأنت من هذه الكتب التي خدمت هذه األ وال فري تحديرد المربهم والمهمرل مرن  ابع  طالب العلم بارع 
ذا جاء إلى مثل هذه األمور أتى بالمضرحكاتمثال   رجال الحدي، هرذا ال شرك أنره خلرل فري التحصريل، ال برد  ،، وا 

خم جاءني ش :لغير  افله، من األمثلة افقد ننسب كالم   ،ألن جهلها ال يليم بطالب العلم ؛أن نعر  هذه األمور
 كيف   ،و د أخذه من تفسير القرطبي ،شيخ ااسالم ابن تيمية إلى لكالم نسبه ببح، نا ال  
  .و  ا متقدم و  ا مت خر المقدم:

 "االعبرار مررار   اراجعت شريخنا أبر" "اولقد نا شت شيخنا أبا العبار مرار  " "سمعت شيخنا أبا العبار"يقول القرطبي: 
أن ، فالباحر، هرذا مستصرحب لشريخ ااسرالمبالنسربة ما يقوله ابن القريم ي نرير نعم، يعن " ال شيخنا أبو العبار"
العبرار القرطبري صراحب  يهرل هرذا صرحيح  القرطبري يرروي ينقرل عرن شريخه أبر لكرن ،العبار هو ابرن تيميرة أبا

المفهرررم، القرطبررري المفسرررر التلميرررذ تررروفي سرررنة إحرررد  وسررربعين وسرررتمافة، وشررريخ ااسرررالم ولرررد سرررنة إحرررد  وسرررتين 
 تجعل طالب العلم يعنى بهذا الباب أشد العناية. ،وأمثلة عندنا منها الشيء الكثير ،أمور كثيرة ،ستمافةو 

: -إلرى أن  رال- ان مذاهب األفمرة أن يعرر  أمرور  من الالزم على من يريد التفقه على مذهب م"ابن بدران يقول: 
ال وأن يعر  طب ،لهم من المؤلفات وما ،معرفة تراجم علماء مذهبه :"األمر الرابر قد يمر اسم واحرد مرن فقاتهم، وا 

تبحر، فري طبقرات الحنفيرة ترروأ   م مثرل هرذايعني عنده توثي "اأو من الحنفية فيرنه شافعي   ،االحنابلة فيرنه حنفي  
  مراذا أدري  والسبب ما ،، يعني ااية ما تقول: لم أ ف له على ترجمةالبتة الن تصل إلى مرادك أبد    وهو حنبلي

 ،ومثررل هررذا يقرربح فرري المتفقرره"إلررى أن  ررال:  ،اشررخم مشررهور فرري مذهبرره، أو مررن المتقرردمين فيرنرره متررثخر   هرروو 
فكيرف بمعرفرة رواة  ،إذا كران هرذا بمعرفرة الفقهراء "وهللا يترولى الصرالحين ،وينادي عن انحطاطه عرن ذروة الكمرال

مررن  اتفيررو و وطبقررات العلمرراء واألفمررة مررا يقررر ممررن ال يعررر  تررراجم   الحرردي، الررذين يتو ررف علرريهم القبررول وعدمرره
  خبار من األوهام ذكرنا بعضها.األ

يعنررري المفسررررون لهرررم طبقرررات: طبقرررات المفسررررين للرررداوودي، طبقرررات المفسررررين للسررريوطي،  جم كثيررررة،كترررب التررررا
وأهرل الفررن  ،شريء ال يحراب بره ،وللرررواة علرى وجره الخصروم ،لهرم كترب فري الطبقرات ،المحردثون حرد، وال حررج

 والمراد بهم أفمة الحدي،، فمرثال   ،برة من هذا، وهي موجودة ومتداولة، عندك بالنسبة للمحدثين لهم طبقاتعلى خ
وفيهررا مررن الفوافررد ومررا  ،طبقررات الحفررات، وتررذكرة الحفررات، هرري فرري هررذا البرراب، وسررير أعررالم النرربالء فرري هررذا البرراب

–ايرره، تجرد فري ترراجم األفمرة فري هرذا البراب في   د ال يوجد يذكره العلماء من متين العلم من خالل هذه التراجم
ويحررم الرذين ألفروا فري الترراجم  ،طرر ، تنقرل عرن هرذا العرالم ،فوافرد -بمرا علمرتمرا يشرحذ همترك للعمرل إضافة 

ن لهررم كتررب، يعنرري مررن و النحرراة، النحرراة واللغويرر ،الفقهرراء ،المحرردثون  ،ن و المفسررر  علرى انتقرراء مررا صرردر عررن هررؤالء،
هرذا كتراب فيره مرن علروم العربيرة التري يغفرل عنهرا كثيرر مرن طرالب  (إنباه الرواة)لقفطي اسمه أنفر كتبهم كتاب ا
فيررره  ،فيررره محررراورات ،وهررري ال توجرررد فررري ايرررره، فيررره مراسرررالت ،ألنررره لرررم يقررررأ فررري هرررذا الكتررراب ؛العلرررم، ال يررردركها

هنراك ...، وفيره أشرياء وفيره ،قرولن  فيه  اللسيوطي، أيض   (بغية الوعاة)وفيه ، تثري هذا الفن، إنباه الرواة، منا شات
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فري هرذا البراب وحصررها  اكترب كثيررة جرد   ،طبقرات الحنابلرة ،طبقرات الشرافعية ،كتب الفقهراء طبقرات الحنفيرة اأيض  
 مستحيل.

 (تراريخ دمشرم) فعندك مثال   ،هناك كتب ألفت في تواريخ البلدان اكتب، األطباء لهم كتب، أيض   ااألدباء لهم أيض  
ترراريخ لهررذا البلررد، كونرره إلررى جانررب ببرره، كترراب  عنررىالعلررم أن ي بمررن أهررم الكتررب الترري ينبغرري لطالرر ر،البررن عسرراك

 وما رواه كل واحد منهم من أحادي،. ،هو للرواة والعلماء الذين وفدوا على هذا البلد اأيض  
ال  عن ترجمرة راو   من أهم ما صدر في تاريخ هذا البلد، و د تبح، البغدادي للخطيب (تاريخ بغداد) اوهناك أيض  

ال أو الحرراكم أو ايررره مررن المتررثخرين سرريما مررن الرررواة الررذين تررثخرت وفيرراتهم عررن رواة الكتررب السررتة، فرري البيهقرري 
 .في هذا الكتاب في مثل هذا الكتاب تجدها إال
  ؟ا االسم با شيخ كلها بهالمقدم: 

  .نعم، تاريخ بغداد إيه
  .ابطبل بتاريخ مدينة الس م أحبانً المقدم: 

  .أنه تاريخ بغدادالمقصود المسثلة األمر سهل 
بحشررل، ترراريخ ل (سرر وا)للسررهمي، ترراريخ  (جرجرران)، ترراريخ فرري ايررره ألبرري نعرريم، تررراجم ال توجررد (أصرربهان)ترراريخ 

لهرا ترواريخ، وتعنرى بترراجم مرن  االبلد الحرام، والمدينة أيض   ،لها تواريخ األف تواريخ في مصر، مكة أيض   (مصر)
 وأخبارهم وطراففهم. ،ى هذه البالدوفد إل

وفيهرا مرن الطرافرف العلميرة والنقرول والنكرات  ،كتب كثيرة عن تواريخ األنردلر، وهري كترب نافعرة وماتعرة األندلر:
 ،مثررال حري للمقررري  ،( مثرال علررى هرذامرا ال يوجررد فري ايرهررا و)نفرح الطيررب ااألدبيرة واألشررعار والموشرحات وايرهرر

ترواريخ المترثخرة مرا تسرلم مثل هرذه الكترب ال سريما ال لكن ،ره أعرم من الخبر عنه، ومخبمثال حي على ما ذكرت
قررول عررن ن   ،فيرره أشررياء مررثال   (نفررح الطيررب)بدعررة، فعلررى طالررب العلررم أن يقرررأ فيهررا بحررذر، يعنرري ترراريخ مررن شرروب 
 ونفيد منها. ،فعلينا أن نقرأ في مثل هذه الكتب بحذر ، بدح مغلرة، وال يتعقب،قول عن مبتدعةن   ،متصوفة

: )البردر الطرالر فري ، ألف على القررون مرثال  اناأ متعددة جد  هناك تواريخ ألفت على القرون، فالعلماء ألفوا على م
ر( للشوكاني، هذا فيه من الفوافد العلمية ما ال يدرك في الكتب األخر ، فيه أشياء ال ابمحاسن من بعد القرن الس

ر ،أعيران المافرة الثامنرة( البرن حجرر تخطر على البال، )الردرر الكامنرة فري أهرل  )الضروء الالمرر فري محاسرن اأيض 
األثررر فرري أعيرران القرررن زي، )خالصررة ا( للسررخاوي، )الكواكررب السررافرة فرري أعيرران المافررة العاشرررة( للررر القرررن التاسررر
 .ألفت على القرون  ،اكتب كثيرة جد  و )سلك الدرر( و( للمحبي، الحادي عشر
عيران( البرن في الترراجم، يعنري كترب عامرة ومهمرة فري البراب مثرل )وفيرات األ ،ي التاريخكتب عامة ف اهناك أيض  
وبضررب  مررا يحترراج إلررى ضرربطه مررن  ،يمترراز باألخبررار ،كترراب أشررهر مررن نررار علررى علررم عنررد أهررل العلررم خلكرران،

الوفيات( البن شاكر : )فوات األسماء والكنى واأللقاب والقبافل والبلدان، هذه تذكر له، ذيل عليه بذيول كثيرة منها
 تبي.الك

 . اطبعاتها ألخذ و ت  لو أردنا هذه الكتب الذي سردناها نذكر 
  .مجموعة من األس لة فقط ن خ  اإ ً المقدم: 
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 .: جاسم محمد علي من سكان محافظة عنيزةاالسم، بسم هللا الرحمن الرحبم متصل:
ة علاى شايخ معاين، فةاي بد أن بكاون لاه م زما السؤاا  و با ف يلة الشيخ: تعلم ب ن طالب العلم المبتدئ ال

الحماد هلل رب و - نا فاي  ا ا الزماان، وحقبقاة كلهاموكُار حقبقاة مشاايخ ،العلمااء فاي  ا ا الزماان الحقبقاة كُار
 نااك أنااال ال بساتطبعون أن  م الشارعي، ولكان باا شايخ حةظاك هللانستةيد منهم، ونتعلم منهم العل -العالمين

 و السبيل إلى طلاب العلام الشارعي الباديل عان م زماة العلمااء، ال سابما أنهام قاد  فما ،ب زموا بعض العلماء
قد بكاون  لكن ،: اإلنسان قريب من العلماءفي نجد مًُ   بكونون في مكان بعيد عن العلماء أو ك ا، فتجد مًُ  

السابيل األمُال إلاى  فماا  او ،قاد ال بساتطبل اإلنساان أن با زم العلمااء ،أو في ب د أخر   في دبار أخر  مًُ  
وصالى هللا وسالم علاى نبيناا  ،أو  ا ا العاالم ،ناه بكاون بغناي عان م زماة  ا ا الشايخ ماًُ  إطلب العلام بحيال 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؟
يبقرى أن مثرل هرذا الرذي ال يتسرنى لره ثنري الركرب عنرد أهرل العلرم لبعرده  لكرن ،ا السؤال أجبنا عنه أكثر من مررةهذ

مثررل هررذا يكررون علررى صررلة بالرردرور مررن خررالل ا الت، إمررا مررن اانترنررت،  ،لرروم ومررواطن التعلرريمعررن منررابر الع
ويفر  منها ما  ،ويكون معه المتن ،يحرم على ا تناء األشرطة، ويسمر هذه األشرطة اويسمر درور حية، أيض  

ذا أشرركل عليرره شريء باامكرران وهلل الحمررد واألمررور متيسرررة أن يت صرل بثهررل العلررم مررن خررالل يحتراج إلررى تفريغرره، وا 
  .الهاتف
و  ا باب آخر الحقبقة سؤاا األخ كناا أشارنا إلاى أناه رالماا ال نساتطبل تغطباة  ا ا الجاناب بماا يتعلا  المقدم: 

 .شيخ أ نتم بالك من عنيزة، سؤاا آخر إ ا  ابالوصابا الخاصة ب ات طالب العلم، شكرً 
طروحااات الطيبااة ر إ اعااة القاارآن الكااريم علااى  اا ه األبدابااة أشااك الساا م علاابكم ورحمااة هللا والركااات: متصاال:
وأسا ا هللا  ،ُام أحياي ف ايلة الشايخ ،التوفيا  والُباات علاى  ا ا الادين -سبحانه وتعالى-أس ا هللا  ،المباركة

باه من العلم النافل والعمل ،تعالى أن ينةل به اإلس م والمسلمين الصالح، كما أحيي أخي الشايخ  وأن يزيدنا وا 
 الي للشيخ أقوا: سؤ فهد، 

تاب التاي فاي البياوت، بالكتاب المتعلقاة اكمتزخر كُير من المكتبات حقبقة ال من ناحبة الببل، أو مان ناحباة ال
لال علاى ما  ي الطريقة المُلى للخطيب للبحل لمو و  ماا عنادما بطِ  بالخطب، سؤالي حقبقة لة يلة الشيخ:

بطريقاة  مخاً   اأو بقتابال اقتباًسا ،اأن ينقل بالحرا أحباًنا   ه الكتب ال ي فيها الخطبة جا زة، لبال علبه إال
، ولعال لة ايلة ماا للبحال باين الكتاب ابطار  مو اعً  ما  ي الطريقة المُلاى عنادما :البحل لطالب العلم، أقوا

من الخطباء اتكلوا كما نقوا: اتكلوا علاى  ا ه الكتاب الجاا زة للخطاب، أسا ا هللا  ان كُيرً إالشيخ توجبه، حيل 
 فاي هللا: والُبات على   ا الدين حتى نلقاه آمين، أخوكم ومحبكم ،الى أن يرزقنا العلم النافل والعمل الصالحتع

 ....بن سلمان الخيل إمام وخطيب جامل عبد هللا
 ..مبحل آخر ف يلة الشيخ. ا  ا أبً   ،لجمبل األخوة ايل من ج جل وشكرً الخلألخ عبد هللا  اشكرً 

، امكتوب   األنه  د يرد  ضايا ونوازل ال يجد فيها شيف   ؛اعداد الخطبة طيب أن يكون مؤهال  األصل عند اختيار الخ
ألن بعر  ااخروان بسربب االرتباطرات والمشراال ورررو  الحيراة  أن يعنى بااعرداد؛ اعليه أيض   ال  فإذا كان مؤه

ررو  ،اليرروم ادها، بعرر  ااخرروان يعتمررد علررى اعررد اكافي رر ااسررترخاء مررن بعرر  ااخرروان، فررال يررؤتي الخطبررة و ت رر اأيض 
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ثل هذا ال شك أنه م وهذا لير صحيح، ،جاهزة فيسحبها اويجد خطب   ،وبعضهم يفتح اانترنت ،الخطب المطبوعة
رر أن التعلرريم يبنرري شخصررية المعلررم، وهررو مررن أعرررم روافررد  افالخطبررة نرروح مررن التعلرريم، وذكرنررا مرررار   ،الررن يررزداد علم 

مثابررة ال يهررتم بالخطبررة إذا بقرري عليرره و ررت يسررير إمررا مررن رأسرره يجلررر فيكتررب التحصرريل، فالخطيررب الررذي بهررذه ال
: ذا تنتهري الخطبرة علرى ال شريء، فرال برد مرن أوال  رؤور أ رالم، ثرم إذا أترى للمنبرر يشررق ويغررب بالسرامعين، وبهر

الذمة من  بل  هذا الخطيب الذي اختير حسب معايير ومقايير تبرأ بهااالهتمام باختيار الخطيب، األمر الثاني: 
برد أن يستشرعر  وأن يستشعر المسفولية الخطيرب، ال ،ال بد أن يعنى ،جهات االختصاممن  اللجان التي تختار
ون انقررر ، وهررذا يكرراد يكرر ، ويالمررر حاجررة النررار؛ ألنرره إلررى و ررت  ريرربويررثتي بمررا ينفررر النررار ،هررذه المسررفولية

 لكرن ،ذه الخطب  د تكون الفافدة موجودةفي و ت هوفيها تر يم، والنار  ،، فيها مواع يخطب بخطب من  رون 
ن ،ألنها ال تالمر حاجاتهم ليوم تسير مسخرة؛.... اا ن لو طلعت المنبر تقرأ من خطب كران فيهرا شريء مرن  وا 

المسرتمر بحاجرة إلرى أن يجرد مرا يحرل المشركلة عنرده، حرد، يحتراج إلرى تعليرم، يمرر بسرالم مرن  الوع  والتوجيره،
شرعية، نعم، هذا النرر الما هو بصحيح، ما فافدة الخطبة  يعني حد، يعلم عليه من وجهة الخطيب، هذا    بل

 أمر ال بد أن يكون من خالل المنبر.
   الخطب التي أعد ا العلماء لكن ممكن بستةيد الخطيب من مجموعة منالمقدم: 
الخطرب النبويرة فري الدرجرة  يسرتفيد مرن، الموثقرون ، ال بد، ال سيما الخطب التي أعدها أهل العلم، أهل العلم ال بد

ر ،، يسرتفيد مرن خطرب الخلفراء الراشرديناألولى، ولها كتب موجرودة كترب األدب فيهرا  ،موجرودة ومبثوثرة اوهري أيض 
 ،الذين عانوا مشراكلنا و ضرايانا، أبواب عن الخطب، يفيد منها الخطيب، يستفيد من خطب أهل العلم المعاصرين

 ، فكل هذه مما يحتاجه الخطيب.يب عليه أن يكمل النقم بالبح،الخط ا، أيض  ممن شهد لهم بالعلم والعمل
لو لم بستطبل الخطيب تحقي  حديل أُناء الخطبة  ل بكةي بالنسبة له أن يرجعه وبقوا:  و موجود المقدم: 

 عند ف ن وف ن، بكةي   ا؟
، بررل ال بررد مررن التثكررد مررن ثبرروت هررذا ال يعررر  ثبوترره اال يجرروز للخطيررب أن يلقرري علررى عامررة النررار حررديث   :أوال  

 وال بد من الوضوأ في بيان درجته. ،-عليه الصالة والسالم-إلى النبي  تهونسب ،الخبر
شاديد لماا ا اقتصارتم  و او بعتابأحد األخاوة  أننا ال نغةلها: اس ختار فقط بعض األشباء التي أر  لزامً المقدم: 

 ل دقا  ؟في الحديل عن أصوا الةقه بمدة ال تتجاوز ُ 
، هرذا العلرم مرن أولويرات مرا يحتاجره طالرب العلرم لفهرم الكتراب والسرنة علم األصرول ال يختلرف اثنران فري أن أهمية

، وشررحنا ولكن الو ت صعب، وكتب األصول تحدثنا عنها في مناسبات كثيررة ،السنةوكيفية التعامل مر الكتاب و 
وهري  ،الشافعي لعدم أهميتها، ال، هي اللبنرة األولرى فري البراب، فال يعني هذا أننا لم نذكر رسالة اامام عدد منها

مرر ذلرك الو رت ال يسرعف، ونحرن بصردد  لكرن ،امررار   او  رأت علينا أيض   ار  انا هذا مر التي صيغت بنفر السلف، بي  
م الرذي ث ثم الذي يليه ،األصغر ؛أن طالب العلم يبنى المتون  ا،  ررنا مرار  نفسه من البدايةإرشاد طالب علم يبني 
طالررب العلررم  لكررن ،مكررنا رررأ الرسررالة ل مررام الشررافعي، مررا ي :كيررف يقررال لطالررب مبتررد  يليرره، مررتن المبترردفين، ثررم

ما تعرضنا لره، وهرو كتراب مرن  للشوكاني (إرشاد الفحول) االشافعي، أيض   (اامام)يستغني عن رسالة  المتثهل ال
ن كرران فرري جملترره مختصررر   ،ترربأنفررر مررا ك   رر (ر المحرري البحرر)مررن  اوا  رر االررذي يبرردو لرري أيض  : امررا تعرضررنا لرره، أيض 



11 

 

ا ن ونحرن نتحرد، عرن كترب التراريخ  ،وما دار في فلكه، وكتب كثيرة في األصول ما أسعفنا الو ت (المحصول)
 األدب وما أشبه ذلك.، ننرر في كتب اللغة و اترناها بتر  ، يعني  طعناها بتنته  أنهيناها ولم 

م ا عن البرنامج المكُف في الصيف، وابنها دخل   ا البرنامج المكُف في طلب العلاأحد األخوات تس المقدم: 
 اال  ااو  ،وتساا ا عاان تااوجيهكم عاان  اا ا ،، تقااوا: أخشااى علبااه أن بماالفااي دورات مكُةااة صااباحبة ومسااا بة

 مناسب في الصيف؟
رر إذا  لكررن ،، ثررم الترررك، واارهرراق إرهرراق الررذهن يبعرر، علررى الملررلاال شررك أن العلررم يؤخررذ بالترردريخ، وبررالتخول أيض 

، بحير، ، ال مرانر أن يضرغ  اانسران علرى نفسره لمردة شرهركانت فترة هذه الدورة المكثفة  صيرة لمردة شرهر مرثال  
بررل العكررر لرره  ،ه كلرره مضررغوب مررا يصررح، هررذا ال ينفرررلكررن ديدنرره وهجيررراه وعمررر  ،يكررون الشررهر الررذي يليرره أ ررل

ضرغ  لمردة شرهر أو ال لكرن ،، ولنفسره عليره حرموال بد له من استجمامعكسية، ال بد ل نسان من راحة  مردودات
 .-إن شاء هللا-شهر ونصف أو حتى شهرين وبقية السنة بالتدريخ ما يضر هذا 

ولعلاه  ،وقاد نساتطبل اإلجاباة علاى  بع اها ،لكن رالما تادور كلهاا فاي فلاك واحاد ،أس لة كُيرة با شيخالمقدم: 
 يجيبوا عليها من خ ا موقل الشيخ.يهب  لألخوة القا مين على مشاريل الشيخ العلمبة أن 

،  ال إ ا اساتغنى عنهاا طالاب العلام ورجال إلاى اأحد األخوة بس ا عن كتاب السايرة المعاصارة التاي ألةات حاديًُ 
 أو ال بد من القراءة فيها ألسباب وأغراض معينة؟ ،كتب السلف تكةي
يبقى أن بعر  المعاصررين  لكن ،ء الذي يعتمد عليهوهي األسار والبنا ،على كتب المتقدمينال شك أن المعول 
ومرن حرواد، التراريخ، هرذه يسرتفاد منهرا بقردر مرا تفيرده فري هرذا الجانرب،  ،وعبر من و رافر السريرة ااستنبطوا دروس  

 .على كتب المتقدمين اخر  آو  أوال   أما المعول
 أحسن هللا إلبكم با شيخ، ونةل بعلمكم: ،الس م علبكم ورحمة هللا والركاته ،بسم هللا الرحمن الرحبم متصل:
واألدب التي  كرتمو ا قبل قليل،  ل من األف ل أن يجعل طالاب العلام لاه اا يتعل  بكتب التراجم والتاريخ السؤ 

أو ماا  اي  ،خار  منهج وورد في القراءة في   ه الكتب أو تكون القراءة للحاجة أو يجعل له قراءة بين فترة وأ
 ،و ال يختلاف الحااا باين طالاب العلام المبتادئ وغياره، وشاكر هللا لكام ،الطريقة المُلى للتعامل مل  ا ه الكتاب

 وبارك في جهودكم وعلمكم، أخوكم/ سالم حسين من الرياض؟
نشرراب  هررذا األمررر أشرررنا إليرره بالنسرربة لترتيررب الو ررت عنررد طالررب العلررم يجعررل سررنام الو ررت الررذي هررو و ررت النشرراب،

والعلروم األصرلية فري المقاصرد، ومرا  -عليه الصالة والسرالم-وسنة نبيه  -جل وعال-الذهن لما يتعلم بكتاب هللا 
 ،، يطالر في هذه الكتب بقصرد اافرادة منهراثم بعد ذلك هناك أو ات يكون الذهن فيها  د كل   ،يخدم هذه المقاصد

هري مرا تحتراج يقررأ، ررر العشراء، تين ،وهرو ينتررر الغرداء ،يقررأ اانسان لره فتررة راحرة يعنري ،وبقصد االرتياأ إليها
 هي ما تحتاج إلى تعب وال عناء.إلى تركيز شديد، 

األدب  كتاب   ه الكتب عند رأسه قبل النوم، بقارأ فايمُل ممن بقرءون با شيخ ب ل  المقدم: بعض من أدركنا
  ه األشباء؟  ها مُلفيوالتاريخ، بعني بعتبر   ه الةترة قبل النوم بقرأ 

؛ ألن هرذه لكنهرا ينبغري ممرن يسرلك هرذا المسرلك أن تكرون ااضراءة مناسربة ،منرذ و رت طويرل اهذه صرنعناها كثيرر  
 .اهو مضطجر البصر يتثثر كثير  ، يقرأ و تسرق مر االضطجاح



12 

 

، اناا  ا بناًء على ما سامعت مان بعاض علما  اأبً   اتخ تهابعني اتخ تمو ا، صحبح،  و الحقبقة أنا المقدم: 
  .كامً   اوال تنام، تقرأ مجلدً  تسر  ا.... أحبانً  أنها وكانت فعً  

 .اح لكن يبقى أن ااضاءة مهمة جد  صحي
الشايخ،  بة ايلة اوالصا ة والسا م علاى رساوا هللا وبعاد، فمرحًبا ،الحماد هلل ،بسم هللا الرحمن الارحبم متصل:

 ف يلة الشيخ لدي سؤاالن: 
كشاكل  ،لتاي ترونهاا مرجاوة مان القاراءة فاي الكتاب التاي تعناى بالح اارة اإلسا مبةالسؤاا األوا: ماا الةا ادة ا
وساحات المدارال، وتنظبم الشوار  وغير اا،  ال تارون أن القاراءة فيهاا مةيادة، أم  ،المباني، وأشكاا المساجد

 ؟من إ اعة الوقت با شيخ اأن فيها بعً  
، وخاصاة المجاازات حيال قاراءة ماا يتعلا  بعلام البباان الُاني: كيف لطالب العلم المبتدئ أن بةارق فاي السؤاا
 ؟كُرة كبيرة، أنا أتساءا كيف لطالب العلم أن بقارأ و او مرتاا ، و  ه -عز وجل-المت ولون في كتاب هللا  ُكُر

 ؟لزمخشري على ما فبه من اعتزالباتوكيف له أن بستةيد من كتاب الكشاا ل
،  رد تكرون إفادتهرا للعلرم الشررعي لتري يعنرى بهرا طاففرة مرن النرارن اأما بالنسبة لكتب الحضارة فهي فن مرن الفنرو 

تبرين مرد  تقردم هرذه األمرة التري حملرت هرذا الردين  ،عد شديد، مرن بعرد شرديد، إال من ب  ايعني باعتبارها ليست رافد  
  .العريم
 وفبه مؤلةات معروفة ومشهورة؟ المقدم: 

 -جرل وعرال-سرير الردنيا، إن هللا ال ي   ،ولرير بردين دنيرا آخررة، دين بثنره ديرنعلى من يتهم هرذا الر ا، وترد أيض  نعم
اسرتعمرنا فرري هررذه األر ، يعنرري طلررب منررا عمارتهررا، فهرري بفحواهرا ترررد علررى هررذه الرردعاو  الترري تررتهم الرردين بثنرره 

 وأنه دين عبادة فق . ،دين جمود
ي علاام الببااان وخاصااة ل المبتاادئ أن بةاارق فااي قراءتااه بعنااي بةاارق فاابسااتطبعاان كيااف  ابساا ا أبً ااالمقاادم: 

 مل وجود   ه الدعوات في   ا المو و  با شيخ؟ االمجاز، خصوًص 
يبقرى أن هرذا العلرم إنمرا يؤخرذ عرن الشريو  الموثرو ين  لكرن ،عند الكالم على كترب البالارةهذا سيثتي الكالم عليه 

ال رر المعررروفين بسررالمة عقافرردهم، وا  هررذه الكتررب علررى مررا  ألن ممررن صررنف فرري فيهررا مررا فيهررا؛ افكتررب اللغررة عموم 
-سرماه اامرام ابرن القريم  ولرذا ؛لنفري مرا أثبتره هللا لنفسره ، والمجراز اتخرذ مطيرةسيثتي من عنرده خلرل فري االعتقراد

 .)طااوت( -تعالى رحمه هللا
أنااه فاتتااه أوا حلقااة قباال  -وهللا أعلاام-األخ ماجااد بقااوا: المنهجبااة فااي دراسااة تااراجم الاارواة، ويباادو المقاادم: 

 ؟تجيب علبه قبل أن ن كر كتب اللغةمانل أن  هأشهر فما فب
منهرا فري الحلقرات السرابقة،  اطيب رواة األخبار ال سيما رواة الحدي، صنفت فيهم المصرنفات الكثيررة، وذكرنرا شريف  

قلد، وعلى هذا يعتمد أ وال المرجحين، فيقتصرر علرى التقريرب أو الكاشرف أو اختيرارات لكن طالب العلم المبتد  ي  
فرري الخالصررة، المقصررود أن طالررب العلررم المبتررد  الررذي هررو فرري حكررم المقلررد، هررذا شررثنه، أمررا مررن تثهررل الخزرجرري 

للنرر في أ وال األفمة في الجرأ والتعديل، وعر  القواعد التي من خاللها يرجح الراجح من أ والهم، يتعين عليره 
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ذه األ روال حسرب القواعرد التري  ررهرا أهرل ، ثرم يررجح برين هروتعرديال   اأن ينرر في أ ول أهل العلم في الراوي جرح  
 العلم.

 ندخل في كتب اللغة ف يلة الدكتور. اإ ً المقدم: 
ألنهررا  ؛، االهتمرام بهررا اهتمرام بالرردين-عليره الصررالة والسررالم-اللغرة العربيررة التري هرري لغرة القرررآن ولغررة سريد األنررام 

م لفهم هرذا الردين تعلرم فلذا كان من الحت ؛عربي -عليه الصالة والسالم-لغته، فالقرآن بلسان عربي مبين، والنبي 
علرروم اللسرران العربرري: أركانرره ، يقررول ابررن خلرردون فرري مقدمترره الشررهيرة: "الفصررل السررادر والثالثررون فرري هررذه اللغررة

م الشرررعية كلهررا إذ مثخررذ األحكررا ؛، ومعرفتهررا ضرررورية علررى أهررل الشررريعةأربعرة: وهرري اللغررة والنحررو البيرران واألدب
، وهي بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين عررب، وشررأ مشركالتها مرن لغراتهم، فرال برد السنةمن الكتاب و 

ررر بهررذا اللسرران لمرررن أراد علررم الشررريعة،مررن معرفررة العلرروم المتعلقرررة  وأنررت ال تحسرررن  اعربي رر ايعنررري كيررف تفهررم كالم 
مررن فنررون اللغررة بسررهم وافررر، ومررن  أسررهم العلمرراء مررن العرررب وايرررهم مررن األعرراجم، وضررربوا فرري كررل فررن  !العربيررة
سهامات العررب ، فإنها ليست بث ل من إاالهية أن تكون إسهامات األعاجم إن لم تكن أعرم في هذا البابالحكم 

ألن هررذا ديررنهم، يعنرري هررم مطررالبون بفهررم الكترراب والسررنة كمررا لهررم إسررهامات واضررحة، لمرراذا   بوجرره مررن الوجرروه،
واهتمروا  ،ومن ثم التثليف فيها، علوم العربية التي أهل العلم دونروا فيهرا ،العربيةفهم مطالبون بفهم  ،يطالب العرب

 مجموعة في  ول الشاعر: ابها عبارة عن اثني عشرة فن  
 نحررررررررررررررررو صررررررررررررررررر  عرررررررررررررررررو  ثررررررررررررررررم  افيررررررررررررررررة
 خرررررررررررررررر  بيرررررررررررررررران معرررررررررررررررران مررررررررررررررررر محاضرررررررررررررررررة

       

نشررررررررررررررررررررررررررررراء     وبعررررررررررررررررررررررررررررردها لغرررررررررررررررررررررررررررررة  رررررررررررررررررررررررررررررر  وا 
 واالشررررررررررررررررررررررررررررررررررتقاق لهررررررررررررررررررررررررررررررررررا ا داب أسررررررررررررررررررررررررررررررررررماء  

 
 
 

ومن ألف في أدب الطلب يؤكدون على معرفة هرذه العلروم كلهرا،  اؤكدون على والعلماء عموم  اثنا عشر، الفقهاء ي
ألنه ال ينبغي لطالب العلم أال  ؛بالنحو أو بالصر  أو بالعرو  حتى يعني ال يليم بطالب علم أن يكون جاهال  

 مرررا يضررربطون القواعرررد ايرررر  يعرررر  العررررو ، لمررراذا  ألنررره  رررد ينررررر عليررره فررري فنررره الرررذي يعانيررره أبيرررات، الفقهررراء كث
  !وال القافية، فلو جاءه بيت مكسر مثال   رو والضواب  والشروب واألركان بثبيات شعرية، فإذا كان ال يعر  الع

، على أسار أنها نثر هاقرأها ويؤديوبع  النار ي ،الكتب والمتون التي اعتمدت في الفنون كثير منها نرم اأيض  
هررذا أول مررا برردأ الترردرير سررنة خمسررة وتسررعين، بعررد  -رحمرره هللا-عزيررز بررن برراز وأذكررر مرررة شرريخنا الشرريخ عبررد ال

 .علينا بيت في أحد الكتب نسيت وهللا يمكن ابن كثير، فقرأته عليه كثنه ما ارتاأ له عودته من المدينة، مر  
 المقدم: كنتم في المدارال؟

، لره و ومرهطريقرة العروضريين وعد  قطعره علرى في الجامر الكبير، جامر اامام تركي، فالشيخ مرا ارتراأ ، فال ال، 
ن كرران كثيررر مررن المعاصرررين ال يلقرري لهررا برراال   ،فمثررل هررذا يقرربح بطالررب العلررم أن يهمررل مثررل هررذه العلرروم ، بررل وا 

ويسرتوعب كرل شريء،  ،العلرم نفسرك عر   أ  فقر ، ألن العمرر ال يسرتوعب، نعرم يسرتوعب يخو  في البحرر مباشررة؛
 من األمور. لك كثيرومعرفة مثل هذه األمور تيسر 
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والبالاررة بعلومهررا  ،اللغررة بمتنهررا وفقههررا: النحررو والصررر  و علررى كررل حررال يهمنررا بالدرجررة األولررى مررن هررذه العلرروم
ثم الخر ، واالشرتقاق، وايرر ذلرك مرن  ،المعاني والبيان والبدير، يثتي بعدها العرو  ثم القافية، ثم البيان :الثالثة

 على األ ل. ايجهلها، بل يقرأ فيها لو متن   العلوم التي يقبح بطالب العلم أن
العلرم أن  وهرو أمرر ال برد منره لطالرب العلرم، ويقربح بطالرب البرداءة بره فري هرذا الشرثن النحرو، مما يهم طالرب العلرم

 ن، وللنحو فافدتان:حيل
 وهم يقولون: عصمة اللسان من اللحن. ،أوالهما: ضب  اللسان وحفره
، اللسان يحتاجه الخطيرب، يحتاجره المعلرم، يحتاجره رفة ااعراب من فهم للمعنىمعاألمر الثاني: ما يتو ف على 

ن ينصرر  الرذهن حرالسرامر حرين يسرمر الخطيرب وهرو يل خطراء حقيقرةالدرور، كثيرة األ في شيو من يقرأ على ال
الخطيب ب، فجدير ها بسبب اللحنألنه  د ال يستفيد من الخطبة كل ؛ينزعخ وينصر ، ال سيما إذا كان عنده ذوق 

ررأن يعنررى بهررذا أشررد العنايررة المفعررول، مررن مررن فهررم الكررالم متو ررف علررى إعرابرره، يعنرري إذا لررم تعررر  الفاعررل  ا، أيض 
  .ة،  د يتغير الحكم بتغير ااعرابفي فافدما ، فهمت الكالم الضارب ومن المضروب

 يختلرف ))ذكاة  الجنين ذكاة  أمه((م ، ويرويه بعضههذا حكم الجنين  ذكاة  أمه(( ))ذكاة  أهل العلم في حدي،  اأيض  
ر ذكراة أمره مرا يحتراج إلرى تذكيرة، لكرن إذا هري  أمره( يعنري الجنرين ذكراة   ذكراة  )أن  :علرى عقرب، إذا  لنرا االحكم رأس 

ال بررد أن يرذكى مثررل  امنصروب علررى نرزح الخرراف ، والتقردير كررذكاة أمره، إذ   : لنررا ))ذكرراة  الجنرين ذكرراة  أمره((:  لنرا
 معنى.أمه، يختلف ال
 ،مرن طرالب العلرم، أنره  رد يعراني العربيرة االرذي يقلرم كثيرر   لكرن ،تها لطالب العلم ال تخفرى علرى أحردفالعربية أهمي

 ،مرن العلرم اواحتاج إليها بعد أن تقدم به السن، وأخذ  سرط   ،به لذلكويبدأ بها بالتدريخ يقرأ على الجادة متى  إذا ن  
 ا رد يلحرن كثيرر   لقواعد، لكن يشركل عليره لسرانه،هم المعنى من خالل هذه ايفو فمثل هذا تجده يتقن القواعد ويعر  

ألنه ما مرن لسانه من الصغر على النطم الصحيح، نقول: يا أخي ال تقلرم أنرت علرى خيرر  وهو يعر  القواعد؛
ذا أخطرثت تسرتدرك، بإمكانركاعنى، يعني ما يلزم تكون خطيب  كثير، أنت ا ن تفهم الم أنرت  كرنل ،سرتدركت أن ، وا 
وهرري أهمهمررا، أنررت إذا كرران لسررانك يسرربقك إلررى اللحررن، فترردرك المعنررى ا خررر، ترردرك أن  ،أدركررت إحررد  الفافرردتين

، فريالح  علرى كثيرر مرن تضح بره المعنرى، فرال يقلرم مثرل هرذاهذا فاعل وهذا مفعول، وهذا مفعول ألجله، الذي ي
ألنهرم لرم  ؛ر، اللحن الفاحش رام معرفتهم لقواعرد العربيرةالمتثخة ال سيما االهتمام المتعلمين رام اهتمامهم بالعربي

، بع  المتون الصرغيرة التري ألفرت للمبتردفين كاألزهريرة ولذا تجد في بع  المتون  ؛ي الصغريطبقوا ما تعلموه ف
يعنري انتهرى مرن  ،لذا نلفت نرر السامر إلى اهتمامره برإعراب القررآنو  ؛فيها تمرين على إعراب  صار السور مثال  
عد ذلك يعرر  إعرابره يعربها بمفرده، ثم ب الفاتحة يطبم، بوسمر الشروأ، يعر  األجرومية، حف  جرومية مثال  األ

راب القرآن، إن وجد إعرابه صحيح مافة بالمافة يكرون خرالم أتقرن، إذا وجرد خطرث يصرحح، ثرم إعهذا على كتب 
هرذا علرى التردبر  مثرل وبهرذا يفهرم القررآن ويعينرهلن يرجر إلى الخطث مرة ثانية، ثرم ينتقرل بعردها إلرى البقررة وهكرذا، 

  .ألن فهم الكالم مبني على معرفة موا ر الكلمات اوأيض   ،وفهم القرآن
ورتبوا كتب هذا الفن للمبتدفين والمتوسرطين والمنتهرين، وكرل  ،لدراسة هذا العلم اعلى كل حال العلماء رسموا طر   

كافية ابن الحاجب هذا متن من أعرم متون هرذا الفرن، ومرن أوسرعها عندك  بلد لهم اهتمامات بكتب معينة، فمثال  
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بلرد أو إلرى جرد، أو إلرى  بيلرة، ال، نسربة إلرى الكرافيجي، مرا هري  ،ب إليها، فالن كافيجيجد من ن سحتى و   اانتشار  
علمافنررا  عنرردفرري بالدنررا، السررلم  امشررهور   هررذا الكترراب لررير لكررن ،رر كافيررة ابررن الحاجرربإلررى هررذا الكترراب؛ ألنرره ي ررد  

  .ثم القطر ثم األلفية، األجرومية متن متين في هذا الباب ،األجرومية
 شيخ؟ المقدم: وشرحتموه أنتم با

، هرذا الشررأ يعرر  الكفرراوي  :لكرن مرن أهرم شرروحه ،وسجل شرحه، وهناك شروأ مكتوبة ومطبوعة اشرحناه مرار  
 سماه شر  األجرومبة  ك ا؟  المقدم: ..جمير ما يمر عليه في هذا الكتاب، ويثتي بثمثلة و د يعرب

ميزته ااعراب، ال يقرأه طالب العلم بعناية وينهيره إال و رد تولردت لديره و ، شرأ الكفراوي على األجرومية، معرو 
أعررب سرتة عشرر،  ألنه في موضر واحد أعرب من ثمانية عشر مثاال   ابية، إن لم يكن من النوح الملول؛ملكة إعر 

 كما مر. بهماإعرابقي اثنان  ال: 
ر رر ،شررأ العشررماوي، يمترراز بتوضريح األجروميررة مرن جهررة هنرراك اأيض  والقواعررد الترري  إضرافة بعرر  الضرواب  اوأيض 

 يحتاجها طالب العلم.
أبرري حاشررية ، يالحامرردإسررماعيل وعلررى كررل شرررأ مررن هررذه الشررروأ حررواش، حاشررية  ،شرررأ الشرريخ خالررد األزهررري 

وكانررت العنايررة بهررا عنررد أهررل العلررم  بررل التعلرريم  ،ى بهررا طالررب العلررميعنرر احاشررية كررذا، حررواش كثيرررة جررد   ،النجرراء
سرمعته الشريخ عبرد  -مباشررة مرا أ رول بلغنرا-النرامي شيء منقطر النرير، وبلغنا عن شريخنا الشريخ عبرد الررزاق 

قطرررر، علرررى أولررى ابترردافي فرري األزهرررر، والثانيررة شرررأ ال ايقرررول: كرران الكفررراوي مقرررر   -رحمرره هللا- الرررزاق العفيفرري
 كامل، على ألفية بن مالك. (شرأ ابن عقيل)كتب كاملة، والسنة الرابعة  ثة )شرأ شذور الذهب(والثال

مترثخر وتعليمره نررامي، يعنري لمرا أراجرر شررأ ابرن عقيرل علرى ألفيرة  مثال  عندنا  ال شك أن التعليم كان فيه متانة
كيررف اجتزنررا شرررأ ابررن عقيررل فرري المرحلررة  اد  وأراجررر بعرر  األبيررات فرري األيررام هررذه، يعنرري أسررتغرب جرر ،ابررن مالررك

ومر ذلك مرا كران يشركل علينرا شريء نعتبرره طالسرم، ال، أذكرر بيرت هرو الرذي أشركل  الثانوية في المعاهد العلمية،
 .وصعب فهمه على كثير من الطالب وفيه تعقيد

 حاصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلة  بتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابر   وعلقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة  
    

 االسرررررررررررررررررررررررررررررررم الوا ررررررررررررررررررررررررررررررررر  نفر كعلقرررررررررررررررررررررررررررررررة بررررررررررررررررررررررررررررررر 
 
 

 لكن ،ال شك أن العقول هي العقول ن يقرءون مثل هذه الكتب!هات طالب الثانوية ا  نلك ،يعني هذه كثنها لغز
 صر  الطالب عن فهم مثل هذه الكتب. هناك صوار ، ا ن هناك صوار  ت

عنايرة  لكرن ،عنري النرارم برارح الرذي هرو الحريرري من مهمات هذا العلم، وهي متن سهل، ي (ملحة ااعراب) اأيض  
  .ا ذكرنا، هذا الكتاب مثل كافية ابن الحاجبأهل هذه البالد كم

 المقدم: لم تكن معروفة عند م؟
الررررذي هرررو الدرجرررة الثانيرررة بعررررد  مرررثال   ( طرررر النرررد )يعرفونهرررا لكرررنهم مرررا يقررونهرررا علررررى الطرررالب، مرررا هررري مثررررل 

م فرري هررذا ، وهرري ألفيررة مررن أبرردح مررا نررراألجروميررة، الررذي يتصرردر القافمررة بعررد األجروميررة والقطررر ألفيررة ابررن مالررك
ات ابرن مالرك، ولره اسرتدراكابرن برن النرارم، العلم، ولها شروأ كثيرة، شرحها ابن عقيل، كما أشرنا، وشررحها  بلره ا
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كثيرة على أبيه، شرحها ابن هشام في أوضح المسالك، وشرحها األشموني والمكودي وايره، وشروأ كثيرة ، وكرل 
ررراجرررد   كترررب كثيررررة ة السرررجاعي،حاشررريشررررأ عليررره حرررواش، حاشرررية الخضرررري علرررى ابرررن عقيرررل،   ا، ابرررن هشرررام أيض 

التصريح على التوضيح، األشموني حاشية الصربان علرى األشرموني، واألشرموني مرر حاشرية الصربان مرن أراد أن 
هرذه كترب مطولرة  :ويضربطه إن كران لديره صربر، وكثيرر مرن ااخروان يقولرون  ،جود هذا العلرم عليره بهرذا الكترابي  

 د، لكنها في الو ت نفسه تحل كثير من ااشكاالت لد  طالب العلم.عن تحصيل المقاصتعو نا 
 لكرن ،من أشهرها شررأ ابرن يعريش ايرة جد  للزمخشري، وشروحه كث (المفصل)من الكتب المؤلفة المتينة في النحو 

هررذا كترراب مطررول يعنررى برره المتخصصررون فرري هررذا الفررن، وال يمنررر مررن طالررب العلررم أن يراجعرره طالررب العلررم عنررد 
 حاجة.ال

الرذي هرو كتراب هرذا  ثم القطر ثم األلفيرة، كتراب سريبويهأن يتدرج ويقرأ األجرومية  بعدمن أهم كتب في هذا الفن 
ذا أطلم الكتاب انصر  إليه، ويقول بع  أهرل العلرم: أنره أخر ذ ثالثرين سرنة يفتري مرن الفن، وهو ديوان النحو، وا 

، صررار فرري مصررا  العرررب المتقرردمين، هررم كترراب سرريبويهألنرره إذا ف  كتراب سرريبويه، كيررف يفترري مررن كترراب سرريبويه
ال مرا يمكرن اانسران أن يفتري مرا  حرالل وحررام، تقرال مثرل هرذه  فيرهالذين يفهمون النصوم مباشرة، بهذه يعني وا 

 ، ال، إنما لبيان أهمية هذا الكتاب.اد عليها، والعتمادها وترك الكتبالكلمة ال لالعتم
ولره  ،كتاب في ااية األهميرة ،م )مغني اللبيب عن كتب األعاريب( البن هشاممما ينبغي أن يعنى به طالب العل

 .حقيقة بسطنا الكالم في هذه الكتبحاشية الدسو ي، ولو كان معنا و ت  شروأ حاشية األمير،
يحتاجره طالرب العلرم باسرتمرار، يعنري لرو  ررأ  ،نحو مافة عامرل كتاب مهجور اسمه )العوامل للجرجاني( اأيض   هفي
، ال شك أنه يستفيد فافدة عريمة، والخلرل فري التحصريل هرو بسربب إهمرال بعر  وشرحها وامل بعد األجروميةالع

 هذه الكتب المهمة.
تنا بعد ذلك وجدنا بالدراسة النرامية، ثم إذا التف ااهتمام   ؛كتب ال نلقي لها باال   اهناك  واعد ل عراب، وهناك أيض  

لعلررم لعررالم يدلرره علررى الطريقررة الترري يحصررل بهررا علررى الطريقررة والجررادة إذا وفررم طالررب ا لكررن ،الو ررت مررا يسررعف
، كما ألمحنا في الحلقة السابقة عرن الشريخ اشديد   اال شك أنه يختصر له الو ت اختصار   ،المعروفة عند أهل العلم

لررم عرر  النررار طلررب العبسرربب شرريخه، وتوجيهرره أنرره مررا احترراج فرري الطلررب إال سررت سررنوات، وبعبررد القررادر برردران 
 .ستين سنة
  .أالحظ با شيخ أنك  كرت أسماء كُيرة كلها من األعاجم في اللغةالمقدم: 
رربررال شررك،  ولهررا شررروأ كثيرررة،  ،الصررر  مررن المهمررات مررن أهررم كتبرره )الشررافية( البررن الحاجررب شررقيم الكافيررة اأيض 

شررروحها شرررأ الرضرري علررى ، مررن أهررم اواسررع   امنتشرررة انتشررار   ،ولهررا طبعررات ،الكافيررة الررذي أشرررنا إليهررا لهررا شررروأ
 ار جرزء  خزانرة األدب فري ثالثرة عشريحتاجه طالب العلم،  اادي أيض  الكافية، وا عراب شواهده في خزانة األدب للبغد

يفيرده فري  ألن شرأ الشواهد إضافة إلى ما يفيده فري البراب األصرلي الرذي هرو النحرو مما يحتاج إليه طالب العلم؛
 إلى علو همة.ن، كتب تحتاج ، هللا المستعافنون األدب األخر  

 ررالوا:  (المتصررل)مررن كتررب المصررطلح  ب )المتصررل(حررفرري ب -شررو  إن العلرروم مترابطررة- ن الحاجرربالشررافية البرر
في الشرافية مرا وجردت،  (المؤتصل)، بحثت عن أشار إليه ابن الحاجب في شافيته لغة الشافعي، كما (المؤتصل)
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، وهرذه فري نسرخة مخطوطرة فري لغة اامرام الشرافعي (تثرمؤتعد ومؤ )ومخطوطة وجدت بحثت عن نسخ مطبوعة 
 المسجد النبوي.

 وهللا المستعان. المقصود أن مثل هذه الكتب ال بد منها، 
هرذه الكلمرة مرن  :يعني لو تقول للطالب ،ولكن الشافية البن الحاجب ،ك كتب في التصريف البن جني وايرههنا

الخرريجين ال  -مرر األسرف-كثيرر مرن  من براب نصرر  من باب ضرب يعني ما، أو من باب ضرب ،باب نصر
  .ي طالب العلم بثمر الحاجة إليها، والسبب الغفلة عن هذه العلوم التيدرك هذه األمور

   .من باب ك ا، من باب ك ا ابكرر ا كُيرً  -رحمه هللا-ابن باز  كانالمقدم: 
ال تعرر  الصرر ، كيرف ترجرر أنرت و  ،ب اللغرةإذا أردت أن تراجرر كتر لكرن ،علماء كلهم، الشراأ كلهم علرى هرذاال

ال بد أن تعرر  أن أصرل   في القامور كيف تقف عليها إذا أردت أن تبح، عن التقو  مثال    الكلمة إلى أصلها
 يعني من الو اية. (و ى)مادة ال

لقرراهر المقصررود أن هررذه الكتررب العربيررة ال تنتهرري، مررن أهررم مررا يبحرر، فرري هررذا الفررن البالاررة، وفيهررا كتررب عبررد ا
ربررى عليرره لمنتهرري، ال ي  ، لكنرره لمررن أعرررم مررا سررطر فرري هررذا الفررن (دالفررل ااعجرراز)الجرجرراني أسرررار البالاررة، و

وهرو -فري هرذا البراب يقرول فري مقدمتره  اللعلوي كتاب مهم جرد   (الطراز): األنها ليست بمتون، وأيض   طالب العلم؛
الشيخ النحرير عبرد  ،وأرهر فوافده ،علم وأوضح براهينهن أول من أسر  واعد هذا الإيقول في مقدمته: " -الطراز

لم يقف منهما على  -ن الكتابينبهذي-في كتابيه المذكورين" ولكن العلوي رام شدة إعجابه بهما  القاهر الجرجاني
)الطرراز المتضرمن ألسررار البالارة وعلروم  ألن الذي يقررأ عنروان الكتراب يررن أنره أودح الكترابين فري كتابره شيء؛
قرف علرى شريء إال مرا نقلره لكنره يقرول: لرم ي ،ودالفرل ااعجراز ،افم ااعجاز( يرنه اطلر علرى أسررار البالارةحق

 هما.اتهم عليتعليقالعلماء في 
كما  لنا في الفنون األخر   :نقول ربى عليها طالب العلم ما دام هذه الكتب بهذه المثابة لماذا ال ي   : د يقول  افل

المحررد، )وال يمكررن أن يربررى طالررب مبتررد  علررى  ،بتررد  علررى الرسررالة ل مررام الشررافعيال يمكررن أن يربررى طالررب م
 ويحتفل بهذه الكتب إذا تثهل لها. ،ثم يتر ى ،يربى بالمتون التي جعلت مناسبة لمستواه ،للرامهرمزي  (الفاصل

بعر  ااخروان  ررأ عنره، سرببه أن  ون كتاب بالنسربة للمردركين فري هرذا البراب ال يسرتغنهو و  (الطراز)سبب تثليف 
يعنري  ،رام أنه معتزلي ،من مباح، علوم البالاة عند الزمخشري  ر الكشا  للزمخشري وهو حفيلعليه في تفسي

 قرأ على حذر، فهذه الكتاب مفيد الرتباطه بإعجاز القرآن.ي  
فيره أكثرر مرن  كي، ضرمالمفتراأ للسركا :أوال   (تلخريم المفتراأ) المبتدفون  من أهم الكتب الذي يربى عليها الطالب

معتمد عند أهل العلم ودار النار فري فلكره، وصار متن  ،م ما يتعلم بعلوم البالاةخلفني هذا يو علم، جاء القز 
 وطبعات يعني مذهلة لهذا الكتاب.  وكم محش     فال يحصى كم شارأ

مرن كرالم الشريخ  (أالمفترا)وكمله بما خال عنره  (اايضاأ)أسماه  (لتلخيمر)اللقزويني كتاب آخر جعله كالشرأ ل
 عبد القاهر الجرجاني في كتابيه.

ألن الو رت  ؛وكثني بااخوة الذين لهم عناية في هذا الفن أن يقولوا: أهملت كتاب كذا، وأهملت كتاب كذا يعذرونا
ال الذهن فيه شيء   كبير، ولكن الو ت ما يسعف.و كثير ما يسعف، وا 
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محرد،، فقيره، يحتراج كترب اللغرة  ،مفسرر ؛اجهرا كرل طالرب علرمولكن عندنا من أهم المهمات كتب اللغة التري يحت
أو فري فقره اللغررة،  ،فري بيران مفرداتهررا ،فري مررتن اللغرةإمرا وهرري  ،باسرتمرار، ال انيرة لطالرب العلررم عرن كترب اللغرة

  ..ألنك مثال   هما في ااية األهمية لطالب العلم؛وكل من
  ..لمة في الكتاب أو السنة أو غير ا.تمر بك ك المقدم:

  .. د يمر بك معنى، تريد معنى كلمة تترجم هذا المعنى لكن ،تمر بك كلمة ال بثر
  كيف كان خ ا أ ل اللغة. يل مًُ  لما مر معنا في حد ج(الهر )مُل  المقدم:

أنت عندك معنى من المعراني ولرد الغرزال  لكن ،جيد ،( تراجعها في كتب اللغةالهرج)ال بثر أنا أنت عندك كلمة 
كيف تراجعه في كتب اللغة  كترب فقره اللغرة تحرل هرذا ااشركال، اللغرة رافرد الترثليف فيهرا هرو الخليرل   ىيسم ماذا

فرري كتابرره هرل ألفرره هرو أو لررم يؤلفره، أو وضررر أركانره و واعررده وزيررد  امررد الفراهيردي، علررى خرال  طويررل جرد  برن أح
أول الكتررب الترري فرري هررذا الكترراب،  (العررين)باعتبررار أن  (العررين)كترراب سررماه مؤلفرره وهررو ، اعليرره، وكررالم كثيررر جررد  

حترى تنتهري  األنهرا أبعرد المخرارج، وبردأ بالصرعود تردريجي   ؛رتبه على حسب مخارج الحررو ، فبردأ بحررو  الحلرم
سمى  ،ءإلى أن وصل إلى األلف آخر شيهكذا )ح، أ، ه،  ،  ، ق، ك، ج، ش،  ، م، ر(  الشفةإلى 

وهررو فرري هررذا مبتكررر ايررر مقلررد، وطعررن فرري  (العررين)وسررماه كترراب  ،عررينافتررتح المعجررم بحررر  ال ،اكررل حررر  كتاب رر
أصرررل الكترررب "يقرررول:  (المحصرررول)طعرررن فيررره جمرررر مرررن المتقررردمين والمترررثخرين، الررررازي فررري  ،نسررربته إلرررى الخليرررل

 ."و د أطبم الجمهور من رجال اللغة على الطعن فيه ،(العين)المصنفة في اللغة كتاب 
، وضرر أصرل الكتراب ابتدأ الفكرة مرثال   ،ن الخليل ابتكر الفكرةأ زيجو  لكن ،ل حالوتحقيقها يطول على ك المسثلة

 ،(تهرذيب اللغرة)تشكك في نسبته، وتبعه على تثليفه األزهري فري ر تو فزيد فيه من بعده؛ ألنه في داخل الكتاب أم
فرري المحكررم تبررر  هن سرريد، وابررجررر إليرره فرري بيرران الحقررافم اللغويررة؛ ألنرره كترراب متقرردمر وهررذا الكترراب مررن أولررى مررا ي  

 وهو من أنفر ما يقتنيه طالب العلم. ،صاحب العين
فيصرعب  ،ألنهرم اعترادوا الترتيرب األلرف برافي ؛لكن مراجعة هذه الكتب الثالثرة  رد تكرون متعرذرة بالنسربة للمتعلمرين

عرن فري ابرن وط ،مرتب على الحررو  ،البن دريد (الجمهرة)من أمهات كتب اللغة عليهم إال من خالل الفهارر، 
 .ادريد من أجله، والكالم كثير جد  

رررر (المجمررررل)و، ويهررررتم بثصررررول الكلمررررات ،البررررن فررررارر (معجررررم المقررررايير)  (الصررررحاأ) الرررره، ومررررن المهمررررات أيض 
رر ن شررفت فقررل: الص   ن شررفت فقررلللجرروهري، وا  ررحاأ، وا  ررحاأ: الص  ررحاأ جمررر صررحيح، والص  حاأ مفرررد، كيررف ، الص 

 مفرد  
 مل صحبح.حا    ا جالمقدم: والصِ  

ررر :يعنررري مثرررل   لكرررن ،، لكرررن برررراء مفررررد؛ مثلررره: بررررآءوبرررراء : برررريء وبرررراء؛ ألن جمرررر برررريءحاأ مثرررلصرررحيح وص 
لكلمرات، وهرذا الترتيرب مرترب علرى الحررو  باعتبرار أواخرر ا الضب  بجمرر صرحيح أشرهر، وهرو ،الصحاأ أشهر

 ،البرن منررور (لسران العررب)مثرل  ،هراال سريما الكترب التري انتشررت بعرد تثليف ،جل من جاء بعرد الجروهري  اعتمده
) رررأ( فرري برراب الهمررزة فرري أول  باعتبررار آخررر الكلمررة، مررثال  اعتمرردوا هررذا الترتيررب  (القررامور)والفيررروز آبررادي فرري 

  الكتاب.
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  .في باب الهمزة فصل القااالمقدم: 
تررب علررى أوافررل و ررد رتبررت هررذه الك ،لررو رتررب علررى أوافررل الحرررو  وجرردت هررذه الكلمررة فرري حررر  القررا  لكررن ،نعررم

، وال بررد أن الحررر  األخيررردرك يرردرك الحررر  األول ويرردرك ألن المرر ؛الحرررو ، وال أر  الحاجررة داعيررة إلررى ترتيبرره
يربى الطالب على شيء من فهم الكتب، والصرحاأ يعتبرر بالنسربة لكترب العربيرة فرتح فري جمعره وترتيبره وسرهولة 

ي لكنر ،اري، لرم يثبرت فيره إال مرا صرح عنردهمثل صحيح البخنه بالنسبة لكتب العربية إ :تناوله، حتى  ال بعضهم
ه أويرر : ) ررن المنرازل( الرذي هرو ميقرات نسرب إليرفيه أوهرام، يعنري مرثال   ،بقى أن الكتاب لير معصوم صاحبهي

 ،وحواشررررري وتعليقرررررات ،، ومختصرررررراتاوألفرررررت عليررررره كترررررب كثيرررررة جرررررد   ،، فيرررره أوهرررررامالقرنرررري، خطرررررث ونبررررره العلمررررراء
علررى أربعررين  :هررو يحترروي علررى مررا  يررلو  ،فرري البرراب االمقصررود أن الكترراب مهررم جررد   ،ن ألوهامررهوبيررا ،واسررتدراكات
ن القررامور حصررر مررا فيرره بسررتين ألررف مررادة، وهررو بنصررف إ : ررد تكررون هررذه المررواد  ليلررة إذا  لنررا لكررن ،ألررف مررادة

ادة، أمررا شرررأ فيرره ثمررانين ألررف مرر ا، مطبرروح فرري عشرررين مجلررد  العرررب وهررو مررن أوسررر كتررب اللغررة حجمرره، لسرران
  .االقامور المسمى تاج العرور للزبيدي بلغت المواد فيه إلى مافة وعشرين ألف  

، علرررى كرررل حرررال هرررذه الكترررب التررري أشررررنا إليهرررا جهرررا طالرررب العلرررم، ولهرررا طبعررراتعلرررى كرررل حرررال هرررذه الكترررب يحتا
لغرة والمحكرم، وينبغري هرا، إضرافة إلرى تهرذيب اللعررب وتراج العررور ال برد مرن ا تنافكالصحاأ والقامور ولسان ا

عليررره الصرررالة -، أو مرررن سرررنة نبيررره -جرررل وعرررال-أن نكرررون علرررى حرررذر إذا أردنرررا أن نفسرررر كلمرررة مرررن كتررراب هللا 
 -جررل وعررال-، كيررف ننررزل مررراد هللا كثيرررة يتررذكر للكلمررة الواحرردة معررانوهرري  ،برجوعنررا إلررى هررذه الكتررب -والسررالم

مرن هرذه المعراني، كيرف نخترار  ولرذا يقررر أهرل العلرم أنره  واحد على معنى -عليه الصالة والسالم-ومراد رسوله 
ألن المتخصرم فري  م بهمرا مرر إحاطتره باللغرة العربيرة؛ال يجوز أن يتصد  لبيان اريب الكتاب والسنة إال العرال

  المعاني التي يريدها أمثال هؤالء.عد في خضم هذه شرأ كلمة جاءت في سياق حدي،  د ي باللغة وهو ي
ر)ومرن أوسرعها وأشرملها  ،للثعالبي (فقه اللغة)، من أهمها اوهي مهمة جد   ،ب فقه اللغةكت اهناك أيض    (مالمخص  

رر)البررن سرريدة، وبعضررهم يقررول:  رر (مالمخص  م باعتبرراره يخصررم هررذا المعنررى علررى كررل حررال المسررثلة هررو مخص  
 م خصم لهذا الفن، واألمر فيه سعة.الذي تبح، عنه بكلمة، وبعضهم يقول: مخص  

المجامر اللغوية لها دور كبير في إحياء اللغرة  اأيض   ،لفات المعاصرين في الباب )اافصاأ في فقه اللغة(من مؤ 
، وألفررت ، وبعثتهررا مررن جديررداللغررة ت)مجمررر القرراهرة، مجمررر دمشررم، مجمررر بغررداد( كلهررا لهررا أثررر  ،فرري هررذا العصررر

 معاجم تناسب العصر.
كتررب  ، كتررب اريررب القرررآن كررالمفردات للرااررب،بكتررب الغريرربإلررى مررا ذكررر أن يعنررى  ينبغرري لطالررب العلررم إضررافة

  خشري( )النهاية ( البن األثير.، )اريب الحدي،( ألبي عبيد، )الفافم للزمعبيد مثال   اريب الحدي، كثبي
هذا كتاب رام أنه  ،للفيومي (المصباأ المنير)يعنى بكتب الحنفية، كتاب  ،للمطرزي  (غربالم  )كتب اريب الفقه 

يقولها بالعامية ليحبرب الكتراب  -رحمه هللا-واحد لكنه يسعف الفقيه، وكان شيخنا الشيخ صالح البليهي  في مجلد
:  الوا ....األمور شيء يجمر كثير من شافوا يعني العوام إذا هذا كلمة عامية تدور ال بد من ذكرها  ،إلى طالبه

 .اأ المنير( للفيوميا الباب، )المصبيعني ما شاء هللا، فهذا الكتاب من هذ ،.....
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رالمطل ر)، األهميرة هذا كتاب فري اايرة ،للنووي  (تهذيب األسماء)معه ( و تهذيب اللغات) هرذه  (رر علرى أبرواب المقن 
ن نبين حقيقة شرعية للف  شرعي، وهو أننا ونحن نريد أ ،ينبغي أن ننبه على شيء مهم لكن ،يحتاج إليها الفقهاء

ررر الشرارح مرن خرالل فقره  رد يسرو نا إلرى أن نبرين نعتمادنرا علرى هرذه الكترب، كرون ا ،  د يمما يختلف فيه الفقهاء
رر هررذا الرجررل؛ ، فلررو نررنررا إلررى اخررتال  تررؤثر علررى أصررحابها شرراءوا أم أبرروا األصررلية والفرعيررة األن المررذاهب عموم 

ذهبه، إن نررنا إلى م اي يسو نا سيا   غيب ،للمطرزي  (غربالم  )ونررنا في  ،الحنفية مر الجمهور في حقيقة الخمر
كلهرا أثررت فيهرا المرذاهب، فإمرا أن نجمرر  (تهرذيب اللغراتو) (المصباأ المنيرر) ا، أيض  نفر الشيء (المطلر)إلى 

 هذا. مثل بين كتاب أو بين كتب تجمر هذه المذاهب وال نعتمد على واحد، فال بد من االنتباه إلى
رر هررذا العلررم ال "يمكررن ااحاطررة بهررا، يقررول ابررن خلرردون:  الو  ،اجررد   اوهرري كتررب كثيرررة جررد   ،كتررب األدب اهنرراك أيض 
ترتيررب العقررد  :ال موضرروح لرره علررم األدب، يعنرري هررل تقررول مررثال   "إثبررات عوارضرره أو نفيهررا ه ينرررر فرريموضرروح لرر

له،  كل حسب ما يعن  ما يمكن، ال،   ....أو (األااني)وترتيب معين مثل ما مشى عليه  الفريد مشى على أبواب
نم: "، يقوليرتب على كيفه أهرل  منه عنرد ا المقصودهذا العلم ال موضوح له ينرر في إثبات عوارضه أو نفيه، وا 

فيجمعرون لرذلك مرن كرالم  ،المنرروم والمنثرور علرى أسراليب العررب ومنراحيهمفنري ي اللسان ثمرته، وهري ااجرازة فر
النحرو ومسرافل مرن اللغرة و  ،فري ااجرادة متسراو   جرسرو العرب ما عساه تحصل به الكلمة من شرعر عرالي الطبقرة، 

البررن  تيبررة،  ررال: )الك ترراب(  وهرر (أدب الكاتررب)وأركانرره أربعررة دواويررن هرري: "إلررى أن  ررال:  ...المبثوثررة، أثنرراء ذلررك
، طبعرره الشرريخ الكاتررب البررن  تيبررة طبررر مرررار  أدب ا- د( للمبررر  الكامررل)كترراب و وهررذا كترراب نفررير ال يسررتغنى عنرره، 

مرن  اكترب كثيررة، طبعرت  رديم   حب الدين الخطيرب، وطبرر علرى هروامشم اأيض   ي الدين عبد الحميد، وطبعهيمح
كتراب و طبعة الدالي طبعة محققة، وهي متثخرة،  االدين الخطيب جيدة، أيض  محب طبعة الشيخ  لكن ،اير عناية

عررة ومررن أنفررر طبعاترره الطبعررة الترري شررارك فرري إخراجهررا الشرريخ أحمررد شرراكر، مطب ،اللمبرررد، طبررر مرررار   (الكامررل)
 الحلبي.
وذيولررره  (األمرررالي)ومعررره  ،ألبررري علررري القرررالي، يعنررري النررروادر (النررروادر)للجررراح ، كتررراب  (البيررران والتبيرررين)كتررراب 

 ."وما سو  هذه األربر فتبر لها وفروح عنها (التنبيه)و
ك أن البرن عبررد ربرره، هررذه الكتررب ال شرر (العقررد الفريررد)، ألبري الفرررج األصررفهاني (األارراني)مرن أشررهر كتررب الفررن:  

ي ينبغري أن وارافرب األخبرار التر ،وسفاسرف األمرور ،لكنها مر ذلك تحروي مرن سرق  القرول ،فيها شيء من المتعة
عليهرررا مرررر الرررتحف  الشرررديد، وهررري موجرررودة فررري  وااطرررالحهرررا ؤ ا تنا لكرررن ،فرررر عنهرررا طالرررب العلرررم الشررريء الكثيرررريتر 

ال، لكررن  ،شررتملت عليرره مخررل بالرردين أو المررروءةإن ا تناءهررا باعتبررار مررا ا :مكتبررات شرريوخنا  اطبررة، يعنرري ال يقررال
ال يلتفرت  ن األاراني مرثال  إ :يعنري لرو  لنرا ،ينبغي أن يكون اانسران منهرا علرى حرذر، وهري تجمرر الغر، والسرمين

الرراوي مرن خرالل وأنهرا تردل علرى جررأ  ،كلمرة فري الجررأ م، هل تعلم أن الحاف  ابرن حجرر عرر طالب العل اإليه
الحراف  العرا ري يررن أنهرا تعرديل  ،رأطلقهرا أبرو حراتم فري حرم جبرارة برن المغل ر (يردي عردلبرين ) كتاب األاراني 

وهررو علررى مثدبررة مررر بعرر   ،الحرراف  ابررن حجررر يقررول: "و فررت فرري  صررة فرري كترراب األارراني للقافررد طرراهر ،للرجررل
ال شريء  ررح و  أوالد الرشيد، مثدبة يثكلون، فجراء أحرد أوالده ليمرازأ طراهر، فثخرذ هنثبرات، يكرون مرثال   ال كوسرة وا  ا 

و ال: ابنك يفعل  ،فضرب بها العين السليمة، فاشتكاه إلى أبيه ،، وطاهر أعوروجه طاهر في ، فرمى بهاهنثبات
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ا ن  ،، ثرم تتبعروا هرذا األمررالفتر (برين يردي عردل) اواألخر  بين يردي عردل، يعنري تالفرة، إذ   ،هذا في عيني كذا
وكران إذا سرلمه  ،كران علرى شررطة تبرر ،ا: إن العردل ابرن سرعد العشريرةو رالو  ،مسكوا بطرر  الخري ، تتبعروا السربب

 .انتهىيعني  (بين يدي العدل)، فقالوا: ا تله : ال: خذه يا عدل، معناه شخم
 .وفوافد وفيه درر ،كتاب لطيف ونفير (العقد الفريد)
نتقرد الحصررري فري تركرره للحصررري مرر أنرره أمترر هررذه الكترب وأسررلمها مرن السررق ، رارم أن المحقررم ا (زهرر ا داب)

ألنره هرو مراجن،  ؛لكرن مرن وجهرة نررره " وهرو المجرون  ،أهمل جانب مهم مرن جوانرب األدب"لهذا الجانب، يقول: 
 وهللا المستعان. ،وهو رجل معرو  ،لكن هذا من وجهة نرره "هذا الجانب يفقد الحياة حيويتها إن إافال"ويقول: 

لكررن هررذه  ،، أهررم مررن هررذه الكترربفرري هررذا البرراب كتررب ا داب الشرررعيةولكررن ممررا ينبغرري االهتمررام برره والعنايررة برره 
البرن عبرد  (منرومرة ا داب)أو  ،البرن مفلرح (ا داب الشرعية) :كتب ا داب الشرعية مثل لكن ،الكتب فيها فوافد

هرا طالرب وينبغي أن يعنرى ب ،يبقى أن تلك لها فوافد لكن ،أهم من الكتب التي ذكرناها ،وشرحها للسفاريني ،القوي 
 ..م، هناك موسوعات ورحالت وذكريات طويلةالعل
 با شيخ ؟ اسردً ..

  .أن نثخذها ا ن صعب
 أن بكاون  نااكعلاى  ،جزاك هللا خير، شكر هللا لكم ف ايلة الادكتور علاى ماا بيناتمو  ،نتركها لمناسبة أخر   اإ ً 

ف شاكر لكام  ,ةيد منهاا طالاب العلامبسات للمستمعين الكرام بإخراجها إما مكتوباة أو مساموعة أكُار تةصابً   وعد
 .ايجزيكم عنا خيرً  وأس ا هللا تعالى أن  ,ف يلة الدكتور


